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W kwietniu 2021 r. Parlament Europejski postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie Europejskiej i Radzie
absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. i przedstawił szereg uwag. Komisja Kontroli Budżetowej
Parlamentu ponownie zbadała sytuację i w swoim drugim sprawozdaniu zaleca, aby nie udzielić absolutorium
tym dwóm instytucjom. Głosowanie nad drugim sprawozdaniem w sprawie absolutorium zaplanowano na
drugą sesję plenarną w październiku.

Procedura udzielania absolutorium
W ramach procedury udzielania absolutorium (art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej)
Parlament Europejski kontroluje sposób wykonania budżetu UE, sprawdzając zgodność z odpowiednimi
przepisami. Parlament ma wyłączne kompetencje do udzielenia, odroczenia lub ostatecznego odmówienia
udzielenia absolutorium z wykonania budżetu UE dla każdej sekcji (art.100 i 104 ust. 3 oraz Załącznik V do
Regulaminu Parlamentu). Struktura budżetu UE opiera się na odrębnych sekcjach budżetu każdej instytucji
UE z wyjątkiem Rady Europejskiej i Rady, które mają tę samą sekcję (art. 46 rozporządzenia finansowego).
Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przygotowuje sprawozdania w sprawie udzielenia
absolutorium dla każdej instytucji i organu UE. Uwzględnia przy tym roczne sprawozdanie Trybunału
Obrachunkowego i poświadczenie wiarygodności, roczne sprawozdania z działalności, zalecenie Rady,
wysłuchania i odpowiedzi instytucji udzielane komisji CONT. Sprawozdania przyjmowane przez komisję
CONT zawierają zalecenie na posiedzenie plenarne, a w załączanym projekcie rezolucji znajdują się uwagi,
do których dana instytucja musi się odnieść.

Stanowisko Komisji Kontroli Budżetowej
W kwietniu 2021 r. Parlament postanowił odroczyć decyzję o udzieleniu Radzie Europejskiej i Radzie
absolutorium z wykonania budżetu za 2019 r. (sekcja 2) ze względu na brak współpracy ze strony Rady i
zwrócił się do Rady o wznowienie negocjacji w celu osiągnięcia porozumienia w sprawie rocznej procedury
udzielania absolutorium. Począwszy od roku budżetowego 2009 Parlament co roku odmawia udzielenia
Radzie absolutorium.
W dniu 27 września komisja CONT głosowała nad drugim sprawozdaniem i zaproponowała odmowę
udzielenia absolutorium. W załączonym projekcie rezolucji komisja ubolewa nad tym, że Rada wciąż
odmawia lojalnej współpracy w ramach procedury udzielania absolutorium, co uniemożliwia Parlamentowi
podjęcie odpowiedniej decyzji, jak również nad tym, że Rada nie wykazuje poszanowania dla roli
Parlamentu jako gwaranta przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności za budżet Unii. Komisja
CONT ponownie podkreśla potrzebę poprawy współpracy w zakresie procedury udzielania absolutorium w
drodze protokołu ustaleń między Parlamentem a Radą i potwierdza gotowość Parlamentu do rozpoczęcia
negocjacji w sprawie takiego dokumentu. Komisja CONT przypomina, że każda instytucja ponosi
indywidualną odpowiedzialność za wykonanie budżetu swojej sekcji, że wydatki Rady muszą być
kontrolowane w taki sam sposób jak wydatki innych instytucji oraz że obie sekcje – Rada Europejska i Rada
– powinny zostać rozdzielone. Komisja CONT wyraża ubolewanie, że Rada nie przeprowadza ocen skutków
swoich poprawek do wniosków Komisji ani nie przedstawia kompleksowego podsumowania kluczowych
wskaźników skuteczności działania. Ponadto wyraża zaniepokojenie faktem, że nie zgłoszono żadnych
działań na rzecz wzmocnienia ram etycznych, przejrzystości i unikania konfliktu interesów wśród
przedstawicieli państw członkowskich, co zagraża reputacji Rady i Unii jako całości. Komisja CONT wyraża
wreszcie ubolewanie z powodu braku informacji na temat środków podjętych w celu zapewnienia równych
szans, równości płci i równowagi geograficznej w Radzie.
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