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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016
– instytucje UE oprócz Komisji Europejskiej

Komisja Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego zaleca udzielenie absolutorium w odniesieniu do ośmiu
sekcji administracyjnych budżetu UE za rok 2016 oraz odłożenie decyzji w jednym przypadku (Rada Europejska
i Rada) do października 2018 r. Parlament ma podjąć decyzję w tej sprawie podczas kwietniowej sesji plenarnej.

Kontekst
Budżet UE składa się z 10 sekcji, z których sekcja III – Komisja Europejska, jest zdecydowanie największa, a
środki w jej ramach są wydawane głównie na programy operacyjne i projekty w poszczególnych obszarach
polityki UE. Pozostałe sekcje, w ramach których środki na rok 2016 opiewały łącznie na kwotę 3,78 mld EUR
(ok. 2,4 % budżetu UE), obejmują wydatki administracyjne niezbędne do funkcjonowania poszczególnych
instytucji: Parlamentu (I), Rady Europejskiej i Rady (II), Trybunału Sprawiedliwości (IV), Trybunału
Obrachunkowego (V), Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego (VI), Komitetu Regionów (VII),
Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII), Europejskiego Inspektora Ochrony Danych (IX) oraz
Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (X).

Odrębne decyzje w sprawie absolutorium dotyczące każdej instytucji
Procedura udzielania absolutorium (art. 319 TFUE) pozwala Parlamentowi Europejskiemu (PE) kontrolować
sposób wykonania budżetu UE za rok N-2, w którym to celu sprawdza on przestrzeganie odnośnych
przepisów. PE wydaje odrębne decyzje w sprawie udzielenia absolutorium z zarządzania każdą sekcją
budżetu UE, z zastrzeżeniem że na mocy art. 55 rozporządzenia finansowego poszczególne instytucje
dysponują autonomią budżetową. Celem jest zapewnienie ogólnej przejrzystości oraz demokratycznej
kontroli nad sposobem wydatkowania funduszy publicznych.
Praktyka wydawania odrębnych decyzji w sprawie absolutorium dotyczących wszystkich instytucji oprócz
Komisji jest zapisana w Regulaminie PE (art. 94 i art. 98 ust. 3). Decyzja PE o kontrolowaniu oddzielnie sekcji
dotyczącej Rady od 2003 r. stanowi źródło tarć między obiema instytucjami, przy czym Rada wydaje się
kwestionować prawo Parlamentu do udzielania jej absolutorium odrębnie. PE i Radę wiąże „dżentelmeńska
umowa” o nieingerowaniu w budżet administracyjny drugiej instytucji. Podczas gdy według Rady umowa
ta obowiązuje w przypadku procedury udzielania absolutorium, PE uważa, że przejrzystość i kontrola
demokratyczna powinny obejmować swoim zasięgiem wykonanie budżetów wszystkich instytucji. W maju
2017 r. w PE odbyły się warsztaty poświęcone temu zagadnieniu. Co roku począwszy od 2011 r. (tj. od
budżetu za rok 2009) PE odmawia udzielenia Radzie absolutorium.

Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok
2016
W marcu 2018 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przyjęła sprawozdania w sprawie
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016, w tym dotyczące wszystkich instytucji oprócz
Komisji. Towarzyszące im projekty rezolucji zawierają zarówno uwagi dotyczące każdej instytucji,
opracowane z uwzględnieniem dokumentów takich jak ich roczne sprawozdania z działalności,
sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego i poświadczenie wiarygodności, jak i odpowiedzi
instytucji na pytania komisji CONT. Komisja CONT proponuje udzielenie absolutorium w odniesieniu do
ośmiu sekcji administracyjnych budżetu UE oraz odłożenie decyzji w sprawie sekcji II do października.
Sekretarz generalny Rady nie był obecny podczas wymiany poglądów z sekretarzami generalnymi
pozostałych instytucji w grudniu 2017 r., a kwestionariusz wysłany do sekretariatu Rady ponownie pozostał
bez odpowiedzi. Komisja CONT ubolewa nad stanowiskiem Rady, ale zauważa też, że nieudzielenie
absolutorium nie doprowadziło dotychczas do żadnych konsekwencji.
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Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu za rok 2016: PE i inne instytucje;
Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Sprawozdawcy: Derek Vaughan (S&D, Zjednoczone Królestwo) –
sekcja I, Ingeborg Gräßle (PPE, Niemcy) – sekcje II, IV, V, VI, VII, VIII, IX oraz Marco Valli (EFDD, Włochy) – sekcja
X.
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