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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019
– agencje zdecentralizowane i wspólne

przedsięwzięcia UE
Na kwietniowej sesji plenarnej, w kontekście procedury udzielania absolutorium za rok budżetowy 2019, Parlament
Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium wszystkim 32 agencjom zdecentralizowanym i ośmiu
wspólnym przedsięwzięciom UE z wykonania przez nie budżetu na rok 2019. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)
proponuje udzielenie absolutorium wszystkim tym podmiotom, z wyjątkiem Europejskiej Agencji Straży Granicznej i
Przybrzeżnej (Frontex), w odniesieniu do której proponuje odroczenie decyzji w sprawie absolutorium.

Kontekst
Agencje zdecentralizowane UE
Agencje zdecentralizowane ustanawia się na mocy rozporządzenia (Rady lub Parlamentu i Rady). Każda z nich jest kontrolowana
przez zarząd reprezentujący państwa członkowskie i Komisję Europejską, a w niektórych przypadkach także inne strony. Agencje
reagują na konkretne potrzeby polityczne i pomagają we wdrażaniu polityki UE w obszarach technicznych, naukowych,
operacyjnych lub regulacyjnych, łącząc wiedzę specjalistyczną na poziomie UE i krajowym. Europejski Trybunał Obrachunkowy
(ETO) bada rachunki dochodów i wydatków wszystkich organów, urzędów i agencji UE (z wyjątkiem trzech agencji obrony) oraz
przedstawia Parlamentowi i Radzie poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji
leżących u ich podstaw. Ponieważ większość agencji jest prawie w całości finansowana z budżetu ogólnego UE na mocy
rozporządzenia finansowego (art. 70), Parlament udziela absolutorium z wykonania ich budżetów na podstawie zalecenia Rady.
Spośród 37 agencji zdecentralizowanych absolutorium udziela się w przypadku 32 agencji: dwie (Prokuratura Europejska i
Europejski Urząd ds. Pracy) nie były jeszcze finansowo niezależne w 2019 r., a trzy w pełni samofinansujące się agencje (Jednolita
Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, Urząd UE ds. Własności Intelektualnej i Wspólnotowy Urząd Ochrony
Odmian Roślin) są zwolnione z procedury.

Wspólne przedsięwzięcia
Wspólne przedsięwzięcia mogą być ustanawiane na mocy art. 187 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Są to
partnerstwa publiczno-prywatne pomiędzy UE a przemysłem, grupami badawczymi i państwami członkowskimi, które realizują
konkretne projekty i strategie polityczne w obszarze badań i innowacji. Każde z nich ma odrębną osobowość prawną i przyjmuje
własne przepisy finansowe zgodnie z rozporządzeniem finansowym. Obecnie istnieje dziewięć wspólnych przedsięwzięć,
podlegających tej samej procedurze udzielania absolutorium co agencje zdecentralizowane, z których najnowsze Wspólne
Przedsięwzięcie w dziedzinie Europejskich Obliczeń Wielkiej Skali nie zostało jeszcze skontrolowane. Siedem z ośmiu wspólnych
przedsięwzięć podlegających absolutorium za rok 2019 realizuje działania szczegółowe w ramach programu „Horyzont 2020”, a
ósme, „Fusion for Energy” (F4E), zostało utworzone w celu wzięcia udziału w projekcie międzynarodowego eksperymentalnego
reaktora termojądrowego (ITER).

Absolutorium dla agencji zdecentralizowanych za rok 2019
W najnowszym sprawozdaniu rocznym dotyczącym agencji UE ETO uznał za wiarygodne sprawozdania finansowe wszystkich
agencji za 2019 r. Wydał on opinie bez zastrzeżeń na temat sprawozdań finansowych wszystkich agencji co do legalności i
prawidłowości ich dochodów. Jeżeli chodzi o legalność i prawidłowość operacji leżących u podstaw rachunków, wydał on dwie
opinie z zastrzeżeniami – w odniesieniu do Agencji ds. Współpracy Organów Regulacji Energetyki oraz Europejskiego Urzędu
Wsparcia w dziedzinie Azylu – ze względu na nieprawidłowe postępowania o udzielenie zamówienia, a w przypadku tego
ostatniego – szereg nieprawidłowych płatności związanych z procedurą wyboru konsultantów-ekspertów. ETO zwrócił uwagę na
ogólne problemy i obszary wymagające poprawy, a także wydał kilka „objaśnień uzupełniających” oraz 82 uwagi dotyczące 29
agencji. W szczególności w punktach zawierających objaśnienia uzupełniające odniesiono się do Europejskiej Agencji Leków i
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego w związku z kwestiami dotyczącymi umów najmu ich poprzednich siedzib w Londynie
(obecnie obie te instytucje przeniosły się ze Zjednoczonego Królestwa). Jeśli chodzi o Frontex, mimo że agencja podjęła działania
w związku z wieloma wcześniejszymi zaleceniami, ETO stwierdził, że 35% jej całkowitych wydatków na działania operacyjne „jest
podatnych na wystąpienie błędów” oraz że musi ona jeszcze uprościć zarządzanie finansowe wydatkami dotyczącymi
rozmieszczenia wyposażenia technicznego. Podobnie jak w poprzednich latach większość pozostałych uwag dotyczy uchybień w
postępowaniach o udzielenie zamówienia: są one nadal dziedziną szczególnie podatną na błędy, w której należy dążyć do pełnej
zgodności z obowiązującymi przepisami. Dalsze uchybienia stwierdzono w odniesieniu do konfliktu interesów i procedur
rekrutacyjnych, większej zależności od personelu zewnętrznego – co stanowi ryzyko dla efektywności kosztowej i związanych z tym
wymogów prawnych – jak również braku pełnej zgodności z wymogami dotyczącymi przejrzystości i najlepszego stosunku jakości
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do ceny. ETO ostrzegł również przed możliwym spadkiem dochodów niektórych agencji w związku z wystąpieniem Zjednoczonego
Królestwa z UE.

Sprawozdania komisji CONT dotyczące absolutorium dla agencji zdecentralizowanych UE
W marcu 2021 r. komisja przyjęła sprawozdanie horyzontalne w sprawie wykonania budżetu agencji UE w 2019 r. oraz 32
indywidualne sprawozdania, podzielone między dwóch sprawozdawców. W sprawozdaniach tych podkreślono widoczność
agencji i ich wpływ na realizację polityki i programów oraz znaczenie ich autonomii. Głosowanie na posiedzeniu plenarnym
zaplanowano na kwiecień, przy czym zalecono udzielenie absolutorium wszystkim agencjom z wyjątkiem Fronteksu, w przypadku
którego decyzja o udzieleniu absolutorium ma zostać odroczona. Sprawozdanie dotyczące tej ostatniej kwestii wskazuje na
zaniepokojenie sposobem, w jaki agencja rozwiązywała szereg kwestii o charakterze przekrojowym, związanych m.in. z zasadami
należytego zarządzania finansami, polityką rekrutacji i przejrzystości oraz zarzutami dotyczącymi naruszeń praw podstawowych.

W sprawozdaniu horyzontalnym odnotowano, że budżety 32 agencji na rok 2019 wyniosły około 2,85 mld EUR w środkach na
zobowiązania i 2,57 mld EUR w środkach na płatności, co stanowi wzrost odpowiednio o około 10,29% i 8,88% w stosunku do 2018
r. Około 1,92 mld EUR z 2,57 mld EUR sfinansowano z budżetu ogólnego UE, zaś pozostałą część z opłat, należności i wkładów
bezpośrednich. W 2019 r. agencje zatrudniały 7880 urzędników, pracowników tymczasowych i kontraktowych oraz
oddelegowanych ekspertów krajowych, co stanowi wzrost o 3,33% w stosunku do 2018 r. W sprawozdaniu przyjęto z
zadowoleniem ocenę ETO, zgodnie z którą ogólne ryzyko dla wiarygodności rozliczeń jest niskie w przypadku wszystkich agencji,
a jednocześnie zwrócono uwagę na dwie opinie Trybunału z zastrzeżeniami. Podkreślono główne rodzaje ryzyka zidentyfikowane
przez Trybunał: zarządzanie zamówieniami publicznymi, procedury rekrutacji i konflikty interesów w przypadku pracowników
odchodzących z agencji oraz uchybienia w zarządzaniu budżetem. Położono nacisk na potrzebę jaśniejszych wytycznych
dotyczących sprawozdawczości budżetowej oraz poprawy zdolności planowania. Zgodnie ze sprawozdaniem specjalnym ETO nr
22/2020 („Przyszłość agencji UE – istnieją możliwości, by zwiększyć elastyczność i zacieśnić współpracę”) w sprawozdaniu wezwano
do zwiększenia odpowiedzialności za wyniki. Zachęcono do ściślejszej współpracy między agencjami i przyjęto z zadowoleniem
utworzenie przez sieć agencji UE wspólnej grupy zadaniowej ds. usług. Zaapelowano o poprawę równowagi płci i równowagi
geograficznej oraz o wprowadzenie sprawozdawczości w zakresie zrównoważonego rozwoju. Zauważono, że w 2019 r. większość
agencji zgłosiła wdrożenie zmienionych ram kontroli wewnętrznej i przeprowadzenie oceny rocznej. Ponadto podkreślono, że
przejrzystość ma zasadnicze znaczenie dla demokratycznej rozliczalności agencji.

Absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć za rok 2019
W sprawozdaniu rocznym za rok budżetowy 2019 ETO wydał pozytywne opinie pokontrolne na temat sprawozdań finansowych
wszystkich wspólnych przedsięwzięć, stwierdzając, że ryzyko związane z wiarygodnością ich sprawozdań finansowych jest ogólnie
niskie, z wyjątkiem F4E, w przypadku którego ryzyko oceniono jako średnie. ETO wskazał na pewne niedociągnięcia w zakresie
procedur udzielania zamówień, przyznawania dotacji i rekrutacji oraz należytego zarządzania finansami. Stwierdził niedociągnięcia
w zakresie rocznego planowania płatności, wskaźnika wykonania wspólnych przedsięwzięć oraz wkładów prywatnych członków,
które pozostają dziedzinami wymagającymi poprawy. Podobnie jak poprzednio zamieścił punkt zawierający objaśnienie
uzupełniające dotyczące wspólnego przedsięwzięcia F4E, zwracając uwagę na trudności w realizacji projektu ITER.

Sprawozdania komisji CONT dotyczące absolutorium dla wspólnych przedsięwzięć
Komisja CONT zaleca udzielenie wszystkim wspólnym przedsięwzięciom absolutorium za rok 2019. W ośmiu sprawozdaniach
zatwierdzono również zalecenia ETO dotyczące niektórych zaobserwowanych niedociągnięć. Podkreślono obawy, np. co do
zarządzania i przejrzystości, jak w przypadku Wspólnego Przedsięwzięcia na rzecz Bioprzemysłu, gdzie uczestniczące w nim
przedsiębiorstwa prywatne sprawują wyłączną kontrolę nad priorytetami partnerstwa oraz prywatyzują wyniki i dane dotyczące
projektów finansowanych ze środków publicznych. W sprawozdaniu dotyczącym ITER F4E wyrażono zaniepokojenie faktem, że
wspólne przedsięwzięcie ponownie obliczyło swój wkład w fazę budowy projektu w wysokości 12 mld EUR (wzrost z 6,6 mld EUR
w 2010 r., w wartościach z 2008 r.), oraz podkreślono ryzyko dalszego wzrostu kosztów i opóźnień w realizacji. W sprawozdaniu
dotyczącym inicjatywy w zakresie leków innowacyjnych wyrażono zaniepokojenie śródokresową oceną Komisji z 2017 r., zgodnie
z którą trudno jest wykazać wartość dodaną inicjatywy dla pacjentów i społeczeństwa. W sprawozdaniu dotyczącym
bezpieczeństwa żeglugi powietrznej wezwano Komisję, by znalazła rozwiązanie umożliwiające wcześniejszy zwrot skumulowanej
nadwyżki wkładów pieniężnych wniesionych przez członków w celu przestrzegania zasad należytego zarządzania finansami. W
niektórych sprawozdaniach odnotowano poprawę równowagi płci wśród pracowników.

Absolutorium za rok 2019: agencje zdecentralizowane (32) i wspólne przedsięwzięcia (8); komisja przedmiotowo
właściwa: CONT; sprawozdawcy: Ryszard Czarnecki (ECR, Polska); Joachim Stanisław Brudziński (ECR, Polska).
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