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Przegląd rozporządzenia finansowego
W marcu 2021 r. Komisja Europejska zapowiedziała wniosek ustawodawczy w sprawie zmiany rozporządzenia
finansowego UE, aby dostosować je do wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027 i Next Generation EU.
W oczekiwaniu na wnioski Komisji w sprawozdaniu z własnej inicjatywy sporządzonym przez właściwe komisje
Parlamentu Europejskiego jasno wyrażono oczekiwania co do większej roli Parlamentu w kontroli budżetowej
funduszy Next Generation EU oraz uwzględnienia w rozporządzeniu finansowym warunkowości w zakresie
praworządności. Debatę na temat sprawozdania wpisano do porządku obrad drugiej sesji plenarnej w
listopadzie.

Kontekst
Obecne rozporządzenie finansowe UE, tj. przepisy UE regulujące uchwalanie, wykonywanie i kontrolę
budżetu UE, weszło w życie 2 sierpnia 2018 r. Art. 280 rozporządzenia finansowego przewiduje regularny
przegląd przepisów, gdy jest to niezbędne, a w każdym razie najpóźniej dwa lata przed końcem każdych
wieloletnich ram finansowych (WRF). Po wejściu w życie 17 grudnia 2020 r. WRF na lata 2021-2027
konieczny jest przegląd. Parlament Europejski, Rada i Komisja uzgodniły już we wspólnej deklaracji w
momencie osiągnięcia porozumienia politycznego w sprawie WRF i Next Generation EU (NGEU), że podczas
przeglądu zostaną ocenione i, w stosownych przypadkach, zmienione przepisy dotyczące zewnętrznych
dochodów przeznaczonych na określony cel oraz sprawozdawczości w zakresie operacji zaciągania i
udzielania pożyczek.

Oczekiwany wniosek Komisji Europejskiej
19 marca 2021 r. Komisja Europejska zapowiedziała ukierunkowany przegląd rozporządzenia finansowego,
aby dostosować je do nowych WRF, wprowadzić pewne konkretne usprawnienia w zakresie zarządzania
kryzysowego i ochrony interesów finansowych UE oraz uprościć procedury administracyjne dla odbiorców
środków unijnych. Tego samego dnia Komisja rozpoczęła 12-tygodniowe konsultacje publiczne w tej
sprawie. Wniosek Komisji w sprawie przeglądu rozporządzenia finansowego zaplanowano na czwarty
kwartał 2021 r.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego
25 października 2021 r. dwie właściwe komisje Parlamentu Europejskiego, Komisja Budżetowa i Komisja
Kontroli Budżetowej, przyjęły sprawozdanie z własnej inicjatywy określające oczekiwania dotyczące
zbliżającego się przeglądu rozporządzenia finansowego. Efektem przeglądu powinna być modernizacja
przepisów mających zastosowanie do budżetu UE w odniesieniu do wartości UE oraz większa przejrzystość,
demokratyczna rozliczalność i efektywność wydatków.
W sprawozdaniu uwypuklono zatem w szczególności potrzebę poszanowania demokratycznej
rozliczalności, nawet w przypadku zarządzania kryzysowego lub ustanawiania instrumentów
pozabudżetowych. Zaapelowano, by zewnętrzne dochody przeznaczone na określony cel stanowiły
integralną część budżetu, tak aby Parlament, jako jeden z organów władzy budżetowej, mógł wypełniać
swoją funkcję w zakresie podejmowania decyzji, kontroli i udzielania absolutorium. W sprawozdaniu wzywa
się również do uwzględnienia w rozporządzeniu finansowym odpowiedniej roli Parlamentu, jeśli chodzi o
jego funkcje kontroli budżetowej i udzielania absolutorium, w tym w odniesieniu do operacji NGUE.
Ponadto zaapelowano do Komisji, aby włączyła do rozporządzenia finansowego treść rozporządzenia
dotyczącego warunkowości w zakresie praworządności, ponieważ jest to zasadniczy warunek wstępny
zgodności z zasadami należytego zarządzania finansami. Aby zwiększyć przejrzystość wydatków, w
sprawozdaniu proponuje się, żeby informacje o odbiorcach środków unijnych były scentralizowane w
jednej, przyjaznej dla użytkownika publicznej bazie danych UE. Ponadto komisje oczekują, że Komisja
opracuje jasną metodykę śledzenia wydatków związanych z klimatem, różnorodnością biologiczną i płcią
oraz odzwierciedli to w zmienionym rozporządzeniu finansowym.
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