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Parlament Europejski, 

— uwzględniając wstępny projekt budżetu na rok budżetowy 2009, przyjęty przez Komisję Europejską 
dnia 6 maja 2008 r., 

— uwzględniając Porozumienie międzyinstytucjonalne z dnia 17 maja 2006 r. pomiędzy Parlamentem 
Europejskim, Radą a Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami ( 1 ), 

— uwzględniając art. 272 Traktatu WE oraz art. 177 Traktatu Euratom, 

— uwzględniając swoje rezolucje z dnia 24 kwietnia 2008 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji 
na rok 2009 ( 2 ) i w sprawie ram budżetowych i priorytetów na rok 2009 ( 3 ), 

— uwzględniając konkluzje prezydencji przyjęte podczas spotkania Rady Europejskiej w Brukseli 19- 
20 czerwca 2008 r., 

— uwzględniając art. 69 oraz załącznik IV Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Budżetowej oraz opinie Komisji Spraw Zagranicznych, Komisji 
Rozwoju, Komisji Przemysłu, Badań Naukowych i Energii, Komisji Transportu i Turystyki, Komisji 
Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Komisji Kultury i Edukacji, (A6–0262/2008), 

A. mając na uwadze, że w 2009 r., jeżeli zostanie ratyfikowany, traktat lizboński zrówna wreszcie pozycję 
Parlamentu Europejskiego i Rady w dziedzinie stanowienia prawa i w sprawach budżetowych oraz 
przyzna Unii Europejskiej nowe kompetencje, a wszystkie te zmiany będą miały znaczący wpływ na 
budżet Unii Europejskiej, 

B. mając na uwadze, że roczna procedura budżetowa będzie musiała zostać poddana w całości zasadni
czym zmianom w następstwie wejścia w życie postanowień nowego traktatu oraz zaprzestania rozróż
niania wydatków na wydatki obowiązkowe i wydatki nieobowiązkowe oraz zniesienia (maksymalnej) 
stopy wzrostu dla wydatków nieobowiązkowych, 

C. mając na uwadze, że dnia 16 kwietnia 2008 r. trzy instytucje uzgodniły w oświadczeniu, że jak 
najszybciej podejmą rozmowy dotyczące niezbędnych ustaleń w sprawach budżetowych związanych 
z traktatem lizboński, pamiętając, że w 2009 r. działalność rozpoczną nowo wybrany Parlament Euro
pejski i nowo powołana Komisja, które będą musiały być w pełni przygotowane na zmiany wprowa
dzone nowym traktatem, jeżeli zostanie ratyfikowany, 

Wstępny projekt budżetu na rok 2009 

1. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu na rok 2009 kwota środków na zobowiązania 
wynosi 134 394,9 miliona EUR ogółem, a kwota środków na płatności wynosi 116 736,4 miliona EUR 
ogółem, co pozostawia w ramach pułapu środków na zobowiązania rezerwę 2 638,1 miliona EUR, a w 
ramach pułapu środków na płatności rezerwę 7 443,6 miliona EUR, przy czym kwota środków na wydatki 
obowiązkowe stanowi 33 % kwoty środków na zobowiązania i 38 % kwoty środków na płatności;
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2. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu na rok 2009 kwota środków na zobowiązania 
ogółem odpowiada 1,04 % DNB, co stanowi wzrost o 3,1 % ogółem w stosunku do 2008 r., przy 4,7 % 
wzroście środków na wydatki obowiązkowe ze względu na stopniowe wprowadzanie płatności bezpośred
nich dla nowych państw członkowskich, a także 2,4 % wzroście środków na wydatki nieobowiązkowe; 

3. z zainteresowaniem odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu na rok 2009 kwota środków 
na płatności odpowiada 0,90 % DNB, co stanowi spadek o 3,3 % w stosunku do 2008 r., przy czym kwota 
środków na płatności z tytułu wydatków obowiązkowych wzrosła o 4,8 % zgodnie ze zmianą po stronie 
zobowiązań podczas, gdy w przypadku wydatków nieobowiązkowych spadła o 7,6 %; 

4. odnotowuje określone we wstępnym projekcie budżetu przez Komisję Europejską priorytety, którymi 
są: 

— wspieranie trwałego wzrostu gospodarczego oraz popieranie tworzenia warunków gospodarczych sprzy
jających tworzeniu nowych miejsc pracy; wspieranie innowacji; 

— kontynuacja polityki spójności w celu zmniejszenia nierówności pomiędzy poszczególnymi regionami 
Unii Europejskiej; 

— walka ze zmianami klimatycznymi oraz wspieranie badań nad uzyskiwaniem energii bez zanieczysz
czania środowiska naturalnego oraz nad energooszczędnością; opracowanie polityki energetycznej Unii 
Europejskiej charakteryzującej się niezależnością i bezpieczeństwem; 

— opracowanie wspólnej polityki integracyjnej i stworzenie wspólnego obszaru sprawiedliwości; 

— wspieranie procesu pokojowego na Bliskim Wschodzie oraz stabilizacji w Kosowie i na całym obszarze 
Bałkanów; 

— udzielanie pomocy żywnościowej i wzmacnianie wymiaru środowiskowego współpracy na rzecz 
rozwoju; 

5. przypomina priorytety Parlamentu Europejskiego, wyrażone w jego ww. rezolucji z dnia 24 kwietnia 
2008 r. w sprawie rocznej strategii politycznej Komisji Europejskiej na rok 2009 r.; 

Uwagi ogólne 

6. wyraża swoje przekonanie, że Unia Europejska musi dysponować środkami finansowymi na poziomie 
niezbędnym do pełnego wdrażania swojej obecnej polityki w poszczególnych obszarach oraz do realizacji 
swoich obecnych działań, a jednocześnie musi mieć odpowiednią elastyczność, aby móc sprostać nowym 
wyzwaniom politycznym; 

7. stwierdza, że rezerwa ogólna w wysokości 2 638 milionów EUR w ramach wstępnego projektu 
budżetu wynika w dużej mierze z rezerwy (to znaczy kwoty 2 027 milionów EUR) z tytułu środków na 
wydatki związane z rynkiem i środków na płatności bezpośrednie (pierwszy filar WPR), ujętych w dziale 2; 

8. z zainteresowaniem odnotowuje konkluzje Prezydencji oraz możliwe skutki budżetowe niektórych 
z tych wniosków; uważa, że te wymogi budżetowe można spełnić jedynie poprzez wykorzystanie środków 
określonych w porozumieniu międzyinstytucjonalnym, a w szczególności jego pkt 21 do 23; 

9. zwraca uwagę, że ze względu na bardzo małe rezerwy innych pułapów wieloletnich ram finansowych, 
szczególnie w przypadku działów 1a, 3b i 4, zdolność budżetowa Unii Europejskiej do reagowania na 
zmiany polityczne jest niezwykle ograniczona; podkreśla jednocześnie możliwość odwołania się do prze
pisów porozumienia międzyinstytucjonalnego w celu przezwyciężenia braków finansowych; 

10. jako organ budżetowy uważa za swoje zadanie zapewnienie, że środki finansowe przyznane na 
potrzeby budżetowe Unii Europejskiej wydatkowane są zgodnie z zasadą optymalizacji wykorzystywania 
ograniczonych zasobów; zamierza dążyć do ustalenia ambitniejszego, zrównoważonego i spójnego budżetu 
we współpracy z właściwymi komisjami oraz uwzględniając ich wnioski;
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11. nie zawsze jest w stanie dostrzec istnienie wyraźnego związku pomiędzy priorytetami politycznymi 
określonymi przez Komisję w rocznej strategii politycznej i we wstępnym projekcie budżetu a zwiększeniem 
kwot w odpowiednich liniach budżetowych i na potrzeby odpowiednich obszarów polityki; wciąż nie jest 
zadowolony z wysiłków Komisji na rzecz uwzględnienia priorytetów Parlamentu we wstępnym projekcie 
budżetu; przykładowo nie jest przekonany, że priorytet walki ze zmianami klimatu znalazł rzeczywiste 
odzwierciedlenie w poszczególnych liniach budżetu w kształcie zaproponowanym przez Komisję; pragnie 
otrzymywać więcej dokładnych informacji na temat zastosowanej metodologii, która pozwoliła dojść do 
wniosku, że ponad 10 % budżetu UE (czyli 14 mld EUR) wykorzystywanych jest na cele środowiska 
naturalnego; wnosi o szczegółowe przedstawienie w budżecie wszystkich kosztów związanych ze zmianami 
klimatycznymi, w tym rozwoju obszarów wiejskich i funduszy strukturalnych, aby możliwe było dokonanie 
oceny współzależności między priorytetami politycznymi a budżetowymi; podkreśla konieczność dokonania 
przeglądu obecnych programów w ramach średniookresowego przeglądu w celu lepszego uwzględnienia 
celów związanych ze zmianami klimatycznymi oraz zapewnienia większej spójności prowadzonej polityki; 

12. pragnie nawiązania dialogu z Radą i Komisją na temat wykorzystania środków przewidzianych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym na zwiększenie finansowania przeznaczonego na środki mające 
na celu zwalczanie zmian klimatycznych w perspektywie umowy w sprawie zmian klimatycznych po 2012 
r.; 

13. wyraża swe zainteresowanie ścisłą współpracą z Radą i Komisją, aby wkrótce osiągnąć skuteczne 
porozumienie w sprawie pakietu działań w obszarze energii i zmian klimatu, w tym wychwytywania 
i składowania dwutlenku węgla (CCS); zauważa, że przykład UE w dalszym ciągu pokazuje, że wzrost 
gospodarczy i rozwój dają się pogodzić z gospodarką niskoemisyjną; przypomina konkluzje Prezydencji 
Rady; 

14. wyraża swoje zdecydowane zaniepokojenie faktem, że nastał okres, kiedy dostępne rezerwy są coraz 
częściej wynikiem „kreatywnego budżetowania”, poprzez na przykład celowe nieujmowanie w budżecie Unii 
Europejskiej dla danego roku budżetowego wydatków programów wieloletnich czy celowe nieuwzględnianie 
w tym budżecie dobrze znanych już i przewidywalnych potrzeb budżetowych oraz stosowanie innych 
podobnych działań; uważa stosowanie takich praktyk za naruszenie zasady należytego planowania finan
sowego i jeszcze raz domaga się przedłożenia wstępnego projektu budżetu, który wiernie odzwierciedla 
potrzeby budżetowe nadchodzącego roku; wzywa Komisję i Radę do współpracy nad podjęciem koniecz
nych decyzji, aby osiągnąć zadowalający poziom środków w budżecie na 2009 r.; 

15. podkreśla znaczenie jasności, spójności i przejrzystości w przedstawianiu budżetu Unii Europejskiej, 
co jest bezwzględnie konieczne również ze względu na konieczność informowania obywateli Unii Europej
skiej o tym, jak wydatkowane są środki finansowe Unii Europejskiej; obawia się, że coraz trudniejsze jest 
rozróżnianie wydatków Komisji na wydatki operacyjne i wydatki administracyjne, a także, że znaczne kwoty 
wydatków o charakterze administracyjnym, które realistycznie rzecz biorąc powinny zostać ujęte w dziale 5, 
mają być finansowane ze środków na wydatki operacyjne; 

16. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że brak jest obecnie wyraźnego określenia szczegółowych różnic 
pomiędzy przedstawianym właśnie i poprzednim programowym dokumentem finansowym oraz tego, czy 
lub jak kompensowane jest zwiększenie kwot w konkretnym roku w odnośnych działach, czy też jakie są 
skutki celowego nieujęcia w budżecie wydatków dla tego roku budżetowego, czy celowego ujęcia w tym 
budżecie wydatków dla lat kolejnych; uważa, że jest to niezgodne z postanowieniami pkt 46 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego i wzywa Komisję do wypełnienia swoich obowiązków w tym zakresie; 

17. podkreśla, że w przypadku wszystkich odpowiednich linii budżetowych szczególnie istotne jest 
monitorowanie skutków stosowania praktyk celowego ujęcia lub nieujęcia wydatków związanych 
z realizacją programów wieloletnich w celu zapewnienia konsekwentnego programowania wydatków 
przez cały okres obowiązywania wieloletnich ram finansowych, uwzględniając priorytety Parlamentu okre 
ślone w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; 

18. wyraża zdziwienie niezwykle niskim poziomem środków na płatności (116 736 mld EUR) propo
nowanych przez Komisję w jej wstępnym projekcie budżetu; przypomina, że kwoty środków na zobowią
zania przegłosowane w ramach budżetów na 2007 i 2008 r. wynoszą odpowiednio 126 500 milionów 
EUR i 129 100 milionów EUR; 

19. wzywa Komisję do kontynuowania przeglądu rozpoczętego w 2007 r. oraz do wyraźnego przed
stawienia dalszych informacji dotyczących zasobów ludzkich, zastosowania strategii przesunięć i poziomu 
eksternalizacji zadań na 2009 r.; domaga się złożenia do 30 kwietnia 2009 r. sprawozdania uzupełniającego 
zawierającego wnioski, jakie Komisja wyciągnie w odniesieniu do swej wewnętrznej organizacji; bierze pod 
uwagę sprawozdanie uzupełniające Komisji z 2008 r. w sprawie planowania i optymalizacji wykorzysty
wania zasobów ludzkich Komisji w celu spełnienia priorytetów Unii Europejskiej, w którym Komisja 
potwierdza swoje zobowiązanie do niewystępowania do 2013 r. o nowe etaty, oprócz ostatniej transzy 
etatów, których utworzenie w 2009 r. jest niezbędne ze względu na rozszerzenie;
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20. odnotowuje znaczny wzrost liczby dochodzeń zewnętrznych zainicjowanych przez OLAF w sektorze 
pomocy zewnętrznej; wzywa zatem Komisję do zapewnienia urzędowi niezbędnych środków; wzywa Radę 
do poprawy jakości współpracy między państwami członkowskimi a Komisją w zakresie w walki 
z nadużyciami finansowymi w UE; wzywa Radę do zapewnienia właściwego prowadzenia przez państwa 
członkowskie działań następczych w związku z dochodzeniami dotyczących zwalczania nadużyć finanso
wych, w tym procedury odzyskiwania; 

W sprawie poddziału 1a 

21. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu kwota środków na zobowiązania związane 
z konkurencyjnością na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wynosi 11 690 milionów EUR, pozos
tawiając rezerwę 82 milionów EUR; stanowi to wzrost o 5,5 % w stosunku do 2008 r.; odnotowuje 
również, że kwota środków na płatności została zwiększona o 5,3 %, do 10 285,2 miliona EUR ogółem; 

22. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji dotyczący podjęcia podstawowych działań na rzecz 
tworzenia nowych miejsc pracy i wspierania innowacji, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) oraz 
badań naukowych; podkreśla, że obecne inicjatywy w tej dziedzinie, takie jak program ramowy na rzecz 
konkurencyjności i innowacji (CIP) oraz inne inicjatywy dotyczące MŚP, winny być odpowiednio wdrażane 
i monitorowane; 

23. z zadowoleniem przyjmuje wyznaczony przez Komisję priorytet wstępnego projektu budżetu mający 
na celu wspieranie czystej i wydajnej energii oraz zamierza czuwać nad przeznaczeniem koniecznych 
środków na ten cel (poza siódmym programem ramowym), jako że wydajna energia jest kluczową strategią 
w walce z problemem zmian klimatycznych; 

24. podkreśla znaczenie zapewnienia niezbędnych zasobów budżetowych na sfinansowanie wszystkich 
środków ułatwiających promocję i realizację programów edukacyjnych w mediach oraz nowych technologii; 

25. wyraża ubolewanie, że rezerwa dostępna w poddziale 1a jest niewielka, co sugeruje, że niemożliwe 
będzie sfinansowanie realizacji nowych priorytetów poprzez przesunięcie środków bez znaczącego osła
bienia ważnych, wdrażanych obecnie programów; zaleca zatem zwiększenie rezerw, jeżeli wyznaczone mają 
zostać nowe priorytety; 

26. uważa, że biorąc pod uwagę, iż rezerwa dostępna w poddziale 1a jest niewielka, kwestią 
o podstawowym znaczeniu powinna być należyta realizacja i ocena bieżących projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych, choć oczywiście uruchomienie nowych projektów pilotażowych i działań 
przygotowawczych powinno nadal pozostawać możliwe; 

27. uważa, że planowany akt na rzecz małych przedsiębiorstw stanowi ważną strategię wspierania 
małych i średnich przedsiębiorstw; z niecierpliwością oczekuje na konkretne propozycje dotyczące finan
sowania tego nowego narzędzia strategicznego; w związku z tym wzywa Komisję i państwa członkowskie 
do intensywniejszego korzystania w tym celu również ze środków dostępnych w ramach funduszy struk
turalnych; odnotowuje, że zważywszy na to, iż MŚP szczególnie dotkliwie odczuły opóźnienia 
w płatnościach, Unia Europejska musi uniknąć takich opóźnień poprzez wypracowanie skutecznego 
i przejrzystego systemu monitorowania, aby zapewnić regulowanie płatności w ciągu podanego okresu; 

W sprawie poddziału 1b 

28. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu kwota środków na zobowiązania związane ze 
spójnością na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia wzrosła o 2,5 %, do 48 413,9 miliona EUR 
ogółem, pozostawiając z ogólnej puli środków na pomoc techniczną rezerwę wynoszącą tylko 14 milionów 
EUR; odnotowuje, że wzrost 2,5 % ogółem jest wynikiem znacznego wzrostu kwoty środków funduszu 
spójności (+14 % w stosunku do 2008 r.) podczas gdy kwota środków funduszy strukturalnych utrzymana 
została na tym samym poziomie; 

29. wyraża ubolewanie, że znacznie zmniejszona została kwota środków na płatności, która w stosunku 
do 2008 r. spadła o 13,9 %, do 34 914,1 miliona EUR; nie jest przekonany, w szczególności, że zasadna 
jest korekta w dół prognozowanych poziomów płatności Europejskiego Funduszu Rozwoju, a mianowicie 
-30 % w przypadku spójności, -13 % w przypadku konkurencyjności i zatrudnienia w wymiarze regio
nalnym oraz -85 % w przypadku współpracy terytorialnej, a także -50 % w przypadku nowych programów 
funduszu spójności realizowanych w okresie 2007-2013; 

30. jest zdania, że Komisja powinna poinformować, czy ów gwałtowny spadek wynika bezpośrednio lub 
pośrednio z nowego planu działania na rzecz wzmocnienia nadzoru i zarządzania dzielonego w odniesieniu 
do działań strukturalnych, zwłaszcza że mogłoby to dotyczyć braku kontroli pierwszego szczebla 
w państwach członkowskich; 

31. zamierza dopilnować, że zagwarantowane zostaną niezbędne środki na cele polityki spójności w celu 
umożliwienia sprostania obecnym i przyszłym wyzwaniom związanym z zasadą solidarności w Unii Euro
pejskiej;
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W sprawie działu 2 

32. wyraża ubolewanie, że według wstępnego projektu budżetu kwota środków na zobowiązania zwią
zane z ochroną i zarządzaniem zasobami naturalnymi wynosi 57 525,7 miliona EUR, co stanowi wzrost 
o 3,5 % w stosunku do 2008 r., pozostawiając rezerwę 2 113,3 miliona EUR; kwota środków na płatności 
została zwiększona o 3,0 %, do 54 834,9 miliona EUR; kwota środków na wydatki związane z rynkiem 
i pomocą bezpośrednią wynosi 42 860,3 miliona EUR w przypadku zobowiązań i 42 814,2 miliona EUR 
w przypadku płatności; 

33. podkreśla, że niezależnie od środków na ochronę środowiska naturalnego, przyjętych w ramach 
programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, oraz norm ochrony środowiska naturalnego leżących 
u podstaw sytemu współzależności dla płatności bezpośrednich, tylko 0,5 % środków ujętych w dziale 2 
zostało na realizację priorytetów związanych z ochroną środowiska podczas, gdy znaczna większość tych 
środków przeznaczona została na pomoc bezpośrednią i wydatki związane z rynkiem; 

34. z zadowoleniem przyjmuje wzrost o 20,9 miliona EUR środków na realizację programu LIFE+, ale 
odnotowuje z przykrością, że tylko część tej dodatkowej kwoty przeznaczona została na intensyfikację 
działań związanych ze zmianami klimatycznymi; uważa, że kwoty te nie odzwierciedlają horyzontalnego 
priorytetu budżetowego, którym jest walka ze zmianami klimatycznymi; 

35. przypomina, że głównym celem WPR jest zagwarantowanie stabilizacji rynku oraz zapewnienie 
konsumentom bezpieczeństwa i przystępnych cen i dlatego wzywa UE do przeznaczenia w budżecie na 
rok 2009 środków niezbędnych do stawienia czoła nowym potrzebom wynikającym z obecnego kryzysu 
żywnościowego, zwłaszcza potrzebie ułatwienia dostępu do żywności osobom najbardziej potrzebującym, 
które w największym stopniu ucierpiały wskutek tego kryzysu; 

36. z zadowoleniem przyjmuje ogólną tendencję zmniejszenia środków na refundacje wywozowe do 
produktów rolnych, możliwe ze względu na wystąpienie sprzyjających warunków rynkowych i związanych 
z tym oszczędności; 

37. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu środki na rozwój obszarów wiejskich utrzymane 
zostały niemalże na tym samym poziomie, a mianowicie 13 401 milionów EUR w przypadku środków na 
zobowiązania (z modulacją włącznie) i 10 926 milionów EUR w przypadku środków na płatności, co 
stanowi spadek o 4 % w stosunku do 2008 r.; 

38. uważa wartości te za indykatywne w kontekście oceny funkcjonowania wspólnej polityki rolnej, 
której wyniki przedstawione zostaną przez Komisję Europejską dnia 20 maja 2008 r.; 

39. zwraca uwagę na ogromne trudności dotyczące realizacji EFRROW; ubolewa, że w 2007 r. nie 
wykorzystano środków w wysokości 2 830 milionów EUR, 1 361 milionów EUR przeniesiono na rok 
2008, natomiast 1 469 miliona EUR przeprogramowano na lata 2008–2013 w ramach pkt 48 porozu
mienia międzyinstytucjonalnego; wyraża zaniepokojenie przeprogramowaniem tak wysokich kwot, co 
znacznie opóźni dostępność środków dla obszarów wiejskich; 

W sprawie poddziału 3a 

40. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu kwota środków na zobowiązania związane 
z wolnością, bezpieczeństwem i sprawiedliwością wzrosła o 15 %, do 839,1 miliona EUR, pozostawiając 
rezerwę 32,9 miliona EUR; wzrost środków na płatności o 11,7 %, do 596,7 miliona EUR; 

41. zwraca uwagę, że ten niezwykły wzrost w stosunku do 2008 r. jest wynikiem, przede wszystkim 
znacznego zwiększenia kwot w rozdziałach: „solidarność — granice zewnętrzne, polityka wizowa 
i swobodny przepływ osób” (+44,4 miliona EUR lub +15,6 %), „przepływy migracyjne — wspólna polityka 
imigracyjna i azylowa” (+43,3 miliona EUR lub +18,9 %) oraz „bezpieczeństwo i ochrona wolności obywa
telskich” (+20,8 miliona EUR lub +27,1 %); 

42. odnotowuje wzrost o 36,3 % kwoty środków na zobowiązania związane ze specjalnym programem 
„zapobieganie i walka z przestępczością” i zamierza zbadać powody tego wzrostu; 

43. jest zaniepokojony słabym wsparciem finansowym działania „prawa podstawowe i sprawiedliwość”, 
które w stosunku do 2008 r. zwiększone zostało o tylko 0,2 % w przypadku zobowiązań i w rzeczywistości 
zmniejszone zostało o 10 % w przypadku płatności;
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44. zwraca uwagę na fakt, że według wstępnego projektu budżetu zachowany został, przegłosowany 
w 2008 r., wzrost środków dla Europejskiej Agencji Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych 
Granicach Państw Członkowskich Unii Europejskiej (FRONTEX), ale z pewnym zaniepokojeniem odnoto
wuje zmianę rozkładu przedmiotowej dotacji poprzez przeniesienie kwoty 5,7 miliona EUR z wydatków 
operacyjnych na wydatki administracyjne; domaga się zwiększenia w 2009 r. środków dla agencji 
FRONTEX, aby mogła ona wypełnić swój obowiązek i bez przerwy kontynuować swoje misje, zwłaszcza 
na południowych granicach UE (Hera, Nautilus i Posejdon); 

45. podkreśla, że europejski pakt w sprawie migracji powinien obejmować zagadnienia związane ze 
zwalczaniem nielegalnej imigracji, zarządzaniem legalną imigracją, integracją obywateli państw trzecich, 
wzmocnieniem ochrony granic, przy pełnym uwzględnianiu zasady solidarności i zapewnieniu najwyższego 
poziomu ochrony praw podstawowych; 

W sprawie poddziału 3b 

46. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu środki na zobowiązania związane ze sprawami 
obywatelskimi wynoszą 628,7 miliona EUR ogółem, co stanowi wzrost o 1,0 % w stosunku do 2008 r., 
pod warunkiem, że nie uwzględni się środków na fundusz solidarności oraz instrumentu przejściowego dla 
Bułgarii i Rumunii; pozostała rezerwa wynosi 22 miliony EUR; wzrost środków na płatności o 0,7 %, do 
669 milionów EUR; 

47. wyraża ubolewanie, że rezerwa dostępna w tym poddziale wynosząca tylko 22 milionów EUR 
pozostawia bardzo niewielkie pole manewru w przypadku projektów pilotażowych i działań przygotowaw
czych; 

48. zwraca uwagę na potrzebę wzmocnienia skuteczności i poprawę koordynacji interwencji obrony 
cywilnej UE, między innymi poprzez rozwijanie wśród państw członkowskich wspólnych metodologii 
ochrony cywilnej, rozwijanie systemów wczesnego ostrzegania i prewencji oraz modernizację infrastruktury 
do celów transportowania pomocy ochrony cywilnej, by poprawić gotowość na ochronę obywateli UE; 

49. wyraża ubolewanie, że zaproponowany przez Komisję wzrost kwoty środków ujętych w tym 
poddziale na finansowanie polityki w obszarach o podstawowym znaczeniu i mającej bezpośredni 
wpływ na życie codzienne obywateli Unii Europejskiej jest znacznie mniejszy niż wzrost kwoty środków 
na zobowiązania ogółem wynoszący średnio 3,1 %; wyraża ubolewanie, w szczególności, że działania 
mające tak istotne znaczenie dla Europy obywateli są przedmiotem najniższej podwyżki, a nawet obniżki, 
w stosunku do 2008 r.; 

50. wyraża zaniepokojenie proponowanymi przez Komisję obniżkami w przypadku kilku linii budżeto
wych dotyczących działań informacyjnych, szczególnie w kontekście zadań, które trzeba będzie wykonać 
i nowych wyzwań, którym trzeba będzie sprostać w 2009 r. w tej dziedzinie, takich jak wybory do 
Parlamentu Europejskiego czy ewentualne wejście w życie traktatu lizbońskiego; 

51. uważa, że podstawowym zadaniem polityki informacyjnej jest informowanie obywateli Unii Europej
skiej o działaniach i programach realizowanych przez Unię Europejską, a także o zmianach na lepsze, które 
zostały poczynione w ostatnich latach; 

52. przypomina, że każda instytucja ma prawo realizować politykę informacyjną w ramach swojej 
autonomii instytucjonalnej przewidzianej w art. 49 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu 
ogólnego Wspólnot Europejskich ( 1 ) (rozporządzenie finansowe), w zakresie wyznaczonym wspólnymi 
ramami i pod warunkiem pewnej harmonizacji w zakresie prezentacji, która powinna umożliwiać opraco
wanie rozpoznawalnego znaku graficznego Unii Europejskiej stosowanego w każdym przypadku zwią
zanym z informacją; 

53. uznaje konieczność koordynacji polityki informacyjnej poszczególnych instytucji w ramach między
instytucjonalnej grupy ds. informacji; przypomina, że informacja jest od dłuższego już czasu ważnym 
priorytetem Parlamentu; uważa, że Parlament ma ważną rolę do odegrania w tym procesie, między innymi 
w celu zagwarantowania ciągłości i skuteczności tej polityki, w szczególności ze względu na zbliżające się 
wybory do Parlamentu Europejskiego; w związku z tym zwraca uwagę na to, iż informacje udostępniane 
obywatelom i dotyczące ich praw wynikających ze stosowania prawodawstwa UE powinny być obszer
niejsze;
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W sprawie działu 4 

54. odnotowuje, że środki na zobowiązania Unii Europejskiej na arenie międzynarodowej wrosły 
o 1,8 %, do 7 440,4 miliona EUR, przy czym dostępna rezerwa wynosi 243,6 miliona EUR; środki na 
płatności zostały zmniejszone o 6,6 %, do 7 579,5 miliona EUR; 

55. zwraca uwagę, że ten wzrost o 1,8 % jest mniejszy niż wzrost budżetu Unii Europejskiej o 3,1 % 
ogółem; uważa, że nie wróży to nic dobrego biorąc pod uwagę, że dział 4 jest tradycyjne jednym z działów 
dotyczących najtrudniejszych obszarów ujętych w budżecie Unii Europejskiej; 

56. wyraża głębokie zaniepokojenie niedofinansowaniem działu 4 i zdecydowane potępia brak precyzji 
ze strony Komisji, która w ogóle nie bierze pod uwagę rzeczywistych potrzeb, których należy się 
spodziewać w tej dziedzinie; zwraca uwagę, że skutkiem tego obecna rezerwa 243,6 miliona EUR wydaje 
się być raczej kwotą ustaloną arbitralnie; wierzy, że problem ten może zostać rozwiązany jedynie dzięki 
kompleksowemu przeglądowi wieloletnich ram finansowych, prowadzącemu do podniesienia pułapu 
w dziale 4 w okresie 2009-2013; 

57. zwraca uwagę, że przed przedłożeniem wstępnego projektu budżetu, Parlament zwrócił się drogą 
swojej, przywołanej już powyżej rezolucji z dnia 24 kwietnia 2008 r. o przedstawienie realistycznego 
obrazu wszystkich potrzeb budżetowych, szczególnie w przypadku działu 4 wieloletnich ram finansowych; 
w przypadku tego działu, nie uważa wstępnego projektu budżetu za zgodny z zasadą należytego zarzą
dzania finansami; 

58. wyraża zatem obawy, że już na tak wczesnym etapie procedury budżetowej Komisja stwierdziła, że 
kwota środków przeznaczonych dla Kosowa, Bliskiego Wschodu, pomocy żywnościowej i pomocy finan
sowej na dużą skalę nie będzie oczywiście dostateczna, aby umożliwić wypełnienie istniejących zobowiązań 
Unii Europejskiej na świecie, a co dopiero przewidywanych potrzeb dodatkowych; przykładowo, według 
wstępnego projektu budżetu 161 milionów EUR przeznaczonych zostało na zobowiązania finansowe i 100 
milionów EUR na płatności, związane z pomocą dla Palestyny i z procesem pokojowym, choć w budżecie 
na rok 2008 przegłosowano na te cele odpowiednio 300 milionów EUR i 200 milionów EUR, a po szeregu 
przesunięć środki na pokrycie płatności gwałtownie wzrosły na dzień dzisiejszy do poziomu 350 milionów 
EUR; jeśli chodzi o Kosowo, kwota środków przeznaczonych dla misji EULEX funkcjonującej w ramach 
realizacji wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa została obniżona o 15,7 %; uważa, że jest to nie 
do przyjęcia i wzywa do wypracowania nowego podejścia do wydatków związanych z Palestyną i Kosowem; 
ufa, że już na obecnym etapie można przewidzieć niedobory finansowe odnośnie do decyzji, by znacznie 
zwiększyć pierwotną liczbę ekspertów pracujących w misji EUPOL w Afganistanie; 

59. potwierdza poparcie dla wdrażania pogłębionej i zróżnicowanej europejskiej polityki sąsiedztwa; 
podkreśla potrzebę zapewnienia europejskiemu instrumentowi sąsiedztwa i partnerstwa (ENPI) odpowied
nich środków finansowych, odzwierciedlających zobowiązanie UE wobec jej wschodnio- 
i południowoeuropejskich sąsiadów; zauważa niewielki wzrost środków przewidzianych na 2009 r. 
i podkreśla, że niedawna inicjatywa „Proces barceloński — Unia na rzecz regionu Morza Śródziemnego” 
nie może szkodzić działaniom zmierzającym do wprowadzenia równowagi pomiędzy kwotami środków na 
zobowiązania dla wschodnich i południowych europejskich sąsiadów, ani w żadnym wypadku potęgować 
napięć budżetowych w ramach ENPI; 

60. wyraża ubolewanie z powodu faktu nieprzedstawienia rozwiązań budżetowych czy nawet odniesień 
do takich rozwiązań, niezbędnych do sfinansowania takich dodatkowych potrzeb; wzywa ponownie do 
niezwłocznego wyjaśnienia kwestii potrzeb ogółem, ujętych w dziale 4, w tym w części dotyczącej wspólnej 
polityki zagranicznej i bezpieczeństwa; 

61. ponownie wyraża swoje przekonanie, że sfinansowanie dawno zaplanowanych polityk i działań Unii 
Europejskiej nie wymaga ani zastosowania instrumentu elastyczności, ani przeniesienia czy niewłaściwego 
wykorzystania środków z rezerwy na pomoc nadzwyczajną (244 miliony EUR) i jest w pełni zdecydowany 
bronić w trakcie procedury budżetowej nienaruszalności tej linii budżetowej; 

62. z zaniepokojeniem zwraca uwagę na nasilający się światowy kryzys żywnościowy i skutki zmian 
klimatycznych oraz podkreśla, że UE powinna móc wywiązywać się ze swoich zobowiązań w zakresie 
dostarczania krajom rozwijającym się pomocy żywnościowej oraz udzielania im wsparcia w razie klęsk 
żywiołowych; wyraża zaniepokojenie faktem, że według wstępnego projektu budżetu na rok 2009 na 
pomoc żywnościową przeznaczonych zostało 6,8 miliona EUR więcej niż w 2008 r. (co stanowi wzrost 
o 3 %), a także, że już pod koniec kwietnia 2008 r. Komisja wnioskowała o przeniesienie 60 milionów EUR 
w celu pokrycia dodatkowych kosztów pomocy żywnościowej w 2008 r. (co stanowi 26,88 % wzrost 
kwoty środków na zobowiązania); wzywa do przyznania dodatkowej pomocy na ten cel w 2009 r. ze 
wszystkich dostępnych środków budżetowych
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63. przyjmuje z zadowoleniem planowany wzrost środków dla krajów Bałkanów Zachodnich w ramach 
komponentu instrumentu pomocy przedakcesyjnej (IPA) dotyczącego rozwoju instytucjonalnego, a w szcze
gólności zamiar Komisji dotyczący poszerzenia oferty dodatkowych stypendiów i zwiększenia finansowania 
na rzecz dialogu społeczeństwa obywatelskiego; zwraca się do Komisji o poparcie agendy społecznej dla 
Bałkanów; 

64. podkreśla, że nowa pomoc na rzecz handlu powinna stanowić uzupełnienie istniejącej pomocy na 
cele rozwoju oraz że nowe deklaracje pomocy na rzecz handlu nie powinny prowadzić do przesunięcia 
środków już przeznaczonych na inne inicjatywy w dziedzinie rozwoju; ponawia wniosek skierowany do 
Komisji dotyczący dostarczenia informacji o pochodzeniu zadeklarowanego 1 000 miliona EUR; 

65. z zadowoleniem przyjmuje inicjatywy Komisji na rzecz uruchomienia światowego sojuszu na rzecz 
przeciwdziałania zmianom klimatycznym oraz globalnego funduszu efektywności energetycznej oraz energii 
odnawialnej jako ważnych działań wspierających kraje rozwijające się w dostosowywaniu się do zmian 
klimatycznych i łagodzeniu ich skutków; podkreśla jednak, że dotychczas przyznane środki są niewystar
czające; wzywa do zwiększenia bezpośredniego finansowania tych inicjatyw w budżecie na 2009 r., 
w uzupełnieniu planowanych zobowiązań na rzecz rozwoju; podkreśla ponadto znaczenie wzmacniania 
tych inicjatyw gwarantując dodatkowe finansowanie długoterminowe; 

66. odnotowuje uwzględnienie we wstępnym projekcie budżetu na rok 2009 środków na fundusz 
gwarancyjny kredytów w kwocie 92,46 miliona EUR w przeciwieństwie do pierwotnego programowania 
finansowego, w ramach którego przewidzianych zostało na ten cel 200 milionów euro; zwraca uwagę, że 
według wstępnego projektu budżetu na rok 2009 istotna część dostępnej rezerwy, to znaczy 107,54 
miliona EUR z 243,6 miliona EUR stanowi rezerwę „wirtualną” w zakresie w jakim jej wielkość jest 
wynikiem zastosowania manewru, o którym tutaj mowa; wyraża głębokie zaniepokojenie, że bardzo praw
dopodobne jest, iż te „oszczędności” w budżetowaniu funduszu gwarancyjnego na 2009 r. będą musiały 
zostać skompensowane poprzez ujęcie większych kwot wydatków w budżetach na kolejne lata, pozosta
wiając w przypadku działu 4 rezerwy jeszcze mniejsze niż rezerwy przewidziane obecnie; 

67. zwraca uwagę, że ponieważ struktury instytucjonalne dotyczące wysokiego przedstawiciela, przewod
niczącego Rady Europejskiej i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych nie zostały jeszcze określone, 
niezbędne środki budżetowe powinny być udostępniane stopniowo, w miarę precyzowania zakresu i roli 
nowych struktur organizacyjnych; podkreśla, że ani zmiany instytucjonalne, ani nowe przepisy w dziedzinie 
wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa (WPZiB) nie powinny wpływać na dalsze zmiany obecnego 
poziomu środków na zobowiązania określonego zgodnie z tytułem 4; 

68. podkreśla polityczne znaczenie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych przyjętych 
przez organ budżetowy w ramach pozycji 4; wzywa do ich terminowego i proaktywnego wdrażania 
przez Komisję przy pełnym wykorzystaniu przyznanych środków; 

W sprawie działu 5 

69. odnotowuje, że proponowana kwota środków na wydatki administracyjne ogółem została zwięk
szona o 5 % w stosunku do 2008 r. i wynosi teraz 7 647,9 miliona EUR łącznie, w porównaniu z kwotą 
7 281,5 miliona EUR na 2008 r., a także, że w ramach pułapu ram finansowych pozostawiona została 
tylko niewielka rezerwa 129,1 miliona EUR (odpowiadająca około 1,7 % kwoty tych środków ogółem); 

70. choć z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Komisja wnioskuje o utworzenie nowych etatów wyłącznie 
w ramach zgłoszonej uprzednio ostatecznej transzy w liczbie 250 dla państw „UE-2” odnotowuje, że 
proponowany wzrost środków na wydatki administracyjne jest ciągle jeszcze większy niż średnia wzrostu 
dla budżetu ogółem; zdaje sobie sprawę, że może to być w znacznej mierze związane z koniecznością 
pokrycia kosztów indeksacji wynagrodzeń i emerytur, a w pewnym stopniu gospodarki lokalowej; zwraca 
uwagę, że jeśli traktat lizboński wejdzie w życie, może okazać się, że w roku budżetowym 2009 r. 
konieczne będą dalsze zmiany; postanawia w związku z tym przyjrzeć się kwestii środków na wydatki 
administracyjne w kontekście międzyinstytucjonalnym w celu zbadania potrzeb instytucji na 2009 r. oraz 
w dalszym okresie; 

71. uważa, pomimo wzrostu ilości otrzymanych informacji oraz wstępnych wniosków Komisji, że 
organy wykonawcze przyczyniają się do poprawy jakości programów Unii Europejskiej, iż w przypadku 
działu 5 dalszego wyjaśnienia wymagają różne konsekwencje finansowe/administracyjne; przykładowo 
zdumiony jest, że stworzenie odpowiednika 947 nowych etatów w dwóch agencjach badawczych (o 
czym mowa w sprawozdaniu z przeglądu kontrolnego) doprowadzi do jednoczesnej likwidacji tylko 117 
etatów w departamentach Komisji;
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72. obawia się, że zasadniczo tendencja Komisji do outsourcingu, w połączeniu z ostatnimi zmianami 
regulaminu pracowniczego doprowadziła do powstania sytuacji, w której coraz większa liczba osób zatrud
nianych przez Unię Europejską nie jest ani widoczna w planach tworzenia poszczególnych instytucji, 
przyjętych przez organ budżetowy, ani nie jest opłacana ze środków ujętych w dziale 5 wieloletnich 
ram finansowych; wyraża głębokie ubolewanie nad tym brakiem przejrzystości i uważa, że dotyczy to 
również zatrudniania ekspertów krajowych; wzywa do przeprowadzenia publicznej i wszechstronnej 
dyskusji wśród zainteresowanych stron w sprawie ewentualnej zmiany wspólnotowych zasad zarządzania; 

73. z zadowoleniem przyjmuje uzupełnienie do sprawozdania z przeprowadzonego w 2007 r. przeglądu 
stanu zatrudnienia, otrzymanego ostatnio w odpowiedzi na swoje zmiany w budżecie na rok 2008; 
zamierza szczegółowo przeanalizować informacje zawarte w tym dokumencie w celu wyciągnięcia wnio
sków dla budżetu na rok 2009; 

74. zwraca się do Komisji z pytaniem, jakie działania podejmowane są, by osiągnięto cel zmniejszenia 
obciążeń administracyjnych w UE o 25 % do 2012 r., oraz o sprawdzenie, czy zasada tzw. „jednego 
okienka” jest możliwa do realizacji w przyszłości z myślą o redukcji biurokracji; 

75. zamierza przeprowadzić analizę środków przyznanych innym instytucjom na wydatki administra
cyjne oraz wniosków tych instytucji o utworzenie nowych etatów w celu zwiększenia korzyści 
z efektywności, w tym z przeniesienia pracowników zgodnie ze zidentyfikowanymi priorytetami kiedy 
tylko jest to możliwe; odnotowuje, że w przypadku innych instytucji, proponowany wzrost wynosi średnio 
4,8 %, z 2 673,8 miliona EUR do 2 803,2 miliona EUR, na poziomie nieznacznie tylko niższym niż 
poziom wzrostu proponowany dla Komisji; 

W sprawie działu 6 

76. odnotowuje, że w 2009 r. to znaczy ostatnim roku rekompensat budżetowych dla Bułgarii 
i Rumunii, łączna kwota środków na zobowiązania i środków na płatności wyznaczona została na 
209,1 miliona EUR, co stanowi wzrost o 1,2 % w stosunku do 2008 r.; pozostawia to niewielką rezerwę 
w kwocie 0,9 miliona EUR; 

W sprawie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych 

77. żałuje, że zasadniczo wstępny projekt budżetu przedłożony przez Komisję nie przewiduje żadnych 
środków na zobowiązania związane z projektami pilotażowymi czy działaniami przygotowawczymi, więc 
będą one musiały być finansowane z rezerw właściwych działów wieloletnich ram finansowych; wyraża 
zdumienie, że przewidzianych jest kilka odstępstw od tej zasady ogólnej w zakresie w jakim niewielka liczba 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, którymi wydaje się być zainteresowana Komisja, 
została już ujęta we wstępnym projekcie budżetu poprzez zapewnienie im środków na zobowiązania; 

78. przypomina, że zgodnie z pkt. 46a porozumienia międzyinstytucjonalnego, w przypadku działań 
rocznych Komisja ma obowiązek przedłożenia szacunków wieloletnich oraz określenia rezerw pozostałych 
w ramach zatwierdzonych pułapów; 

79. podkreśla, że porozumienie międzyinstytucjonalne dopuszcza przeznaczenie w każdym roku budże
towym do 40 milionów EUR na projekty pilotażowe ogółem oraz do 100 milionów EUR na działania 
przygotowawcze ogółem, z czego do 50 milionów EUR może zostać przeznaczone na nowe działania 
przygotowawcze; 

80. potwierdza swoją determinację, jak zostało to już podkreślone w wyżej wymienionej rezolucji 
Parlamentu z dnia 24 kwietnia 2008 r., żeby wykorzystać pełne kwoty roczne przewidziane zgodnie 
z porozumieniem międzyinstytucjonalnym na projekty pilotażowe i działania przygotowawcze, jeżeli będzie 
to niezbędne ze względu na liczbę i zakres takich wnioskowanych projektów i działań, ponieważ uważa je 
za niezbędne instrumenty, dzięki którym może torować drogę polityce w nowych obszarach, kiedy tylko 
leży to w interesie obywateli Unii Europejskiej; 

81. przypomina, że w przypadku roku budżetowego 2008 Parlament zaakceptował kwotę środków na 
zobowiązania związane z projektami pilotażowymi i działaniami przygotowawczymi w wysokości 107,32 
miliona EUR; kwota środków ujętych w poddziale 1a na takie projekty i takie działania wyniosła 38 
milionów EUR, w dziale 2, 25,15 miliona EUR, poddziale 3a, 3 miliony EUR, poddziale 3b, 9,5 miliona 
EUR i dziale 4, 31,67 miliona EUR;
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82. podkreśla, że jeżeliby Parlament postanowił zapewnić podobny poziom finansowego wsparcia dla 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych w 2009 r., niemalże połowa rezerw dostępnych 
w działach 1a i 3b zostałaby już wykorzystana, choć w 2008 r. wydatki związane z realizacją projektów 
pilotażowych i działań przygotowawczych nie osiągnęły nawet maksymalnych poziomów określonych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; 

83. wyraża swoją gotowość do przedłożenia Komisji przed letnią przerwą wakacyjną w pracach Parla
mentu pierwszą wstępną listę swoich zamiarów w trakcie procedury budżetowej na rok 2009, dotyczących 
projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, zgodnie z załącznikiem II, część D porozumienia 
międzyinstytucjonalnego w celu ułatwienia ustanowienia zrównoważonego i spójnego ostatecznego pakietu; 
zwraca uwagę, że lista ta nie wyklucza przedstawienia podczas pierwszego czytania w jesieni jakichkolwiek 
innych wniosków lub poprawek w sprawie projektów pilotażowych i działań przygotowawczych, wniesio
nych przez indywidualnych posłów, wyspecjalizowane komisje lub grupy polityczne; domaga się, żeby 
w przypadku tego zadania w każdym dziale i poddziale budżetu przewidziana została dostateczna rezerwa; 

84. pragnie wraz z Komisją i Radą zbadać sposoby nadania mocy prawnej wezwaniu Parlamentu, by 
powołać europejskiego wysłannika ds. praw kobiet; 

W sprawie agencji 

85. odnotowuje, że według wstępnego projektu budżetu kwota środków przeznaczonych dla agencji 
zdecentralizowanych wzrosła o 1,76 %, do 563,9 miliona EUR w przypadku zobowiązań i spadła o 6 
milionów EUR w przypadku płatności (-1 %); 

86. zwraca uwagę, że pomimo niewielkiego wzrostu ogółem po stronie zobowiązań, jeżeli wszystkie 
agencje wziąć razem, kwota dla podgrupy ujętej w dziale 1a „agencje” została zmniejszona o 3,29 % lub 
o kwotę 8,9 miliona EUR, w stosunku do 2008 r., zgodnie z decyzją podjętą przez organ budżetowy 
w listopadzie 2008 r. w trakcie postępowania porozumiewawczego w celu dokonania w przypadku tej linii 
budżetowej cięcia w kwocie 50 milionów EUR w okresie 2009-2013 w celu umożliwienia sfinansowania 
programu Galileo; 

87. odnotowuje, że to cięcie środków dla agencji, ujętych w dziale 1a nie zostało ograniczone do 
odnośnych linii budżetowych, jak zostało to określone we wnioskach z postępowania porozumiewawczego; 
zamierza ocenić szczegółowo zakres i rozkład cięć budżetowych; podkreśla ponownie, że podjęcie decyzji 
w sprawie tych wniosków Komisji należy do organu budżetowego; 

88. położy szczególny nacisk na wykonanie budżetu Unii Europejskiej w odniesieniu do agencji i zbada 
szczegółowo przypadki ewentualnych nadwyżek w celu zapewnienia, że przyznane środki brane są pod 
uwagę przy ustalaniu budżetów odnośnych agencji na rok 2009; 

89. wyraża ubolewanie, że Komisja ciągle jeszcze nie przedstawiła organowi budżetowemu szczegóło
wych danych określających, jak proponuje finansować dwie nowe agencje, których utworzenie jest obecnie 
przedmiotem dyskusji, z których jedna została już uwzględniona we wstępnym projekcie budżetu na rok 
2009 w formie linii budżetowej, której kwota pozostaje do ustalenia, i wzywa Komisję do tego, by jak 
najszybciej, precyzyjnie udzieliła dalszych informacji w tej sprawie; uważa, że biorąc pod uwagę wysokość 
dostępnych obecnie rezerw konieczność zapewnienia nowym organom wykonującym także zadania admi
nistracyjne niezbędnych środków finansowych wymaga zbadania wszelkich możliwości przewidzianych 
w porozumieniu międzyinstytucjonalnym; przypomina, że zgodnie z art. 47 porozumienia międzyinstytu
cjonalnego finansowanie nowych agencji wymaga uprzedniej zgody władzy budżetowej; 

90. podkreśla ponownie, że poziomy finansowania działających obecnie i utworzonych w przyszłości 
agencji zdecentralizowanych wpłyną bezpośrednio na poziom rezerw dostępnych w działach wieloletnich 
ram finansowych; zwraca uwagę, że porozumienie międzyinstytucjonalne zobowiązuje Komisję do oceny 
skutków budżetowych dla danego działu wydatkowego, kiedy sporządzany jest wniosek dotyczący utwo
rzenia nowej agencji zdecentralizowanej; będzie dążył do zapewnienia, że funkcjonowanie agencji zdecen
tralizowanych wnosi wartość dodaną i służy interesom obywateli Unii Europejskiej; 

91. z zadowoleniem przyjmuje zamiar Komisji pobudzenia dialogu międzyinstytucjonalnego w sprawie 
roli wszystkich organów określonych w art. 185 rozporządzenia finansowego i ich znaczenia 
w europejskim procesie sprawowania rządów; ponownie podkreśla znaczenie zapewnienia w sposób syste
matyczny na szczeblu międzyinstytucjonalnym stosowania procedury określonej w pkt 47 porozumienia 
międzyinstytucjonalnego;
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W sprawie organów wykonawczych i innych tendencji w zakresie outsourcingu 

92. zwraca uwagę, że rozwój organów wykonawczych i innych podmiotów wyspecjalizowanych ma być 
finansowany w ramach odpowiedniej koperty programowej; wyraża zatem swoje obawy, że dalszy wzrost 
liczby organów wykonawczych i innych podobnych podmiotów spowoduje zmniejszenie kwot środków na 
wydatki operacyjne w ramach poszczególnych kopert programowych oraz przesunięcie środków na zadania 
administracyjne z działu 5 wieloletnich ram finansowych w celu finansowania tych zadań ze środków na 
wydatki operacyjne; 

93. wyraża obawy, że tworzenie organów wykonawczych i innych podmiotów wyspecjalizowanych 
może prowadzić do nieprzejrzystego wzrostu liczby urzędników i pracowników kontraktowych Unii Euro
pejskiej, szczególnie, jeżeli odpowiednio nie zostanie zmniejszona lub nie zostanie przesunięta określona 
liczba etatów w danej dyrekcji generalnej Komisji; wzywa do przestrzegania postanowień roboczych 
w sprawie tworzenia organów wykonawczych (zmieniony kodeks postępowania), w szczególności 
w przypadku parlamentarnej kontroli finansowania takich organów i zatrudniania przez nie pracowników; 

Wnioski i mandat w sprawie postępowania porozumiewawczego 

94. uważa, że przedmiotem szczególnego zainteresowania w trakcie postępowania porozumiewawczego 
w sprawie budżetu, które ma zostać przeprowadzone w lipcu 2008 r. powinny być: 

— zapewnienie odpowiedniego poziomu środków na płatności; 

— przestrzeganie zasady należytego planowania finansowego, w szczególności w odniesieniu do realistycz
nego obrazu potrzeb ujętych w dziale 4; 

— zobowiązanie Komisji do przedstawienia budżetów korygujących odnośnie do Funduszu Solidarności UE 
i Europejskiego funduszu dostosowania do globalizacji, które to budżety za jedyny cel mają mobilizację 
tych funduszy, by uniknąć jakichkolwiek opóźnień w udzielaniu pomocy finansowej; 

— odpowiednia reakcja na wymogi dotyczące pomocy żywnościowej i bezpieczeństwa żywnościowego; 

— dostarczenie przez Radę danych ilościowych dotyczących skutków finansowych ww. konkluzji Prezy
dencji zgodnie z postanowieniami określonymi w rozporządzeniu finansowym, a w szczególności jego 
art. 28; wyraża gotowość do przystąpienia do negocjacji, w tym korzystając ze wszystkich środków 
zagwarantowanych przez porozumienie międzyinstytucjonalne; 

— aktualna sytuacja odnośnie do wdrożenia ust. 44 porozumienia międzyinstytucjonalnego oraz pkt 5(N) 
Planu działania Komisji na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej (COM(2006)0009); 

— zapewnienie dostatecznych środków finansowych dla Europy obywateli; 

— przedstawienie wstępnych zamiarów organu budżetowego w odniesieniu do projektów pilotażowych 
i działań przygotowawczych; 

— zapewnienie, że budżet przedstawiany jest jasno, szczególnie w przypadku wydatków administracyjnych 
i zasobów ludzkich, w tym eksternalizacji zadań; 

— przeznaczenie odpowiednich środków finansowych umożliwiających reagowanie na priorytety Unii 
Europejskiej w zakresie „konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia” z jej priorytetami 
w zakresie „walki ze zmianami klimatycznymi zgodnie z planem działania z Bali i wspierania zrów
noważonego rozwoju Europy” oraz „urzeczywistnienia wspólnej polityki imigracyjnej”; 

— zobowiązanie ze strony Rady do poprawy strategii informacyjnej UE w sposób profesjonalny i w ścisłej 
współpracy z Parlamentem i Komisją; 

95. głęboko ubolewa nad zwyczajem Rady Ministrów, która od pierwszego czytania budżetu Unii 
przystępuje do jego ogólnych cięć bez jakiegokolwiek konkretnego uzasadnienia; wzywa Radę, aby przy 
przyjmowaniu projektu budżetu zbadała każdy element budżetu w oparciu o kryteria skuteczności, gospo
darności i europejskiej wartości dodanej; przypomina, że sporządzenie budżetu Unii jest podstawowym 
aktem politycznym, który rządzi się jedynie logiką księgowości, i oczekuje, że Rada przyjmie środki 
umożliwiające rzeczywisty dialog polityczny z Parlamentem Europejskim w ramach tej procedury budże
towej; 

* 

* * 

96. zobowiązuje swojego Przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i Komisji.
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