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WSKAZÓWKI 

Komisja Kontroli Budżetowej zwraca się do Komisji Spraw Konstytucyjnych, jako komisji 

przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 

następujących wskazówek: 

A. mając na uwadze, że przejrzystość i kontrola rachunków publicznych to nadrzędne zasady 

demokratyczne mające zastosowanie do UE; 

B. mając na uwadze, że wszystkie instytucje UE bez wyjątku powinny działać w sposób 

przejrzysty i w pełni odpowiadać przed obywatelami UE za środki powierzone im jako 

instytucjom UE; 

C. mając na uwadze, że procedura udzielania absolutorium jest częścią koncepcji demokracji 

przedstawicielskiej; 

1. uważa, że uprawnienia Parlamentu w zakresie kontroli i monitorowania wdrażania 

budżetu UE mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia skutecznej rozliczalności 

instytucji, a zatem powinny zostać wzmocnione; 

2. podkreśla, że wszelkie zmiany uprawnień jednej lub większej liczby instytucji UE 

powinny iść w parze ze środkami gwarantującymi demokratyczną i finansową 

odpowiedzialność tych instytucji, a w szczególności powinny być uzupełnione środkami 

zapewniającymi pełną kontrolę budżetową ze strony Parlamentu zawsze, gdy zmiany te 

mają wpływ na interesy finansowe Unii; 

3. odnotowuje fakt, że wykaz instytucji określonych w art. 13 Traktatu o funkcjonowaniu 

Unii Europejskiej (TFUE) różni się od wykazu w art. 2 rozporządzenia finansowego; 

uważa, że rozporządzenie finansowe odzwierciedla już powszechną praktykę; 

4. stwierdza, że istnieje kilka przypadków, w których litera TFUE odbiega od praktyki i 

ducha Traktatu; jest zdania, że te niespójności należy skorygować zgodnie z zasadami 

demokracji i przejrzystości; 

5. przypomina, że każda instytucja, jak określono w definicji zawartej w art. 2 lit. b) 

rozporządzenia finansowego, posiada autonomię we wdrażaniu własnej sekcji budżetu 

zgodnie z art. 55 rozporządzenia finansowego; zwraca uwagę, że taka autonomia wiąże 

się również ze znaczną odpowiedzialnością w zakresie wykorzystania przydzielonych 

środków;  

6. zaznacza, że skuteczny nadzór nad wykonaniem budżetu UE sprawowany przez instytucje 

i organy wymaga prowadzonej w dobrej wierze i skuteczniejszej współpracy z 

Parlamentem, pełnej przejrzystości w zakresie wykorzystania środków, jak również 

przedstawiania przez wszystkie instytucje rocznego sprawozdania z działań podjętych w 

następstwie zaleceń Parlamentu w ramach udzielania absolutorium; ubolewa, że Rada nie 

przestrzega tej procedury, i uważa, że ta długo utrzymująca się sytuacja jest 

nieuzasadniona i szkodzi reputacji całej Unii; 

7. zauważa, że procedura udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym 

instytucjom i organom UE jest przyjętą od dawna praktyką, którą opracowano w celu 
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zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej odpowiedzialności przed podatnikami 

UE oraz że jest ona sposobem na sprawdzenie, czy fundusze UE wykorzystywane są w 

odpowiedni i przejrzysty sposób; podkreśla, że skutecznie zapewnia ona prawo i 

obowiązek Parlamentu do kontrolowania całego budżetu UE; przypomina pogląd Komisji 

wyrażony w styczniu 2014 r., że wszystkie instytucje bez wyjątku w pełni uczestniczą w 

działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w 

ramach udzielania absolutorium i że powinny w sposób niezawodny współpracować na 

rzecz zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium; 

8. w celu umożliwienia Parlamentowi podjęcia świadomej decyzji w sprawie udzielenia 

absolutorium, zwraca się do instytucji o przekazywanie bezpośrednio Parlamentowi ich 

rocznych sprawozdań z działalności i o udzielanie Parlamentowi pełnych odpowiedzi na 

jego pytania postawione w ramach procedury udzielania absolutorium; 

9. jest zdania, że TFUE musi zapewniać Parlamentowi prawo do kontroli nad całym 

budżetem UE, a nie tylko nad częścią zarządzaną przez Komisję; nalega w związku z tym, 

by odpowiednio zaktualizować w TFUE rozdział 4 tytułu II – „Przepisy finansowe”, aby 

uwzględnić wszystkie instytucje i organy wśród podmiotów praw i obowiązków 

przewidzianych w tym rozdziale oraz zgodnie z rozporządzeniem finansowym; 

10. podkreśla, że wszystkie państwa członkowskie powinny mieć obowiązek składania 

rocznej deklaracji w celu rozliczenia się z wykorzystania funduszy UE; 

11. domaga się zmiany rozporządzenia finansowego w celu wyjaśnienia celów procedury 

udzielania absolutorium oraz przewidzenia środków służących dopilnowaniu 

przestrzegania procedury udzielania absolutorium, łącznie z ewentualnymi środkami 

egzekucyjnymi w celu zapewnienia odpowiednich działań następczych, takich jak 

nakładanie sankcji; podkreśla, że jest to konieczne, aby instytucje UE stały się 

odpowiedzialne w trosce o ochronę interesów finansowych obywateli UE; podkreśla, że 

nie powinno być od tej zasady żadnych wyjątków; 

12. uznaje kluczową rolę Trybunału Obrachunkowego w zapewnianiu lepszego i bardziej 

inteligentnego wydatkowania środków z budżetu UE, w wykrywaniu przypadków 

nadużyć finansowych, korupcji oraz bezprawnego wykorzystywania środków unijnych, a 

także w służeniu fachową opinią na temat sposobów lepszego zarządzania środkami 

finansowymi UE; przypomina o znaczeniu Trybunału Obrachunkowego jako 

europejskiego publicznego organu kontroli; 

13. uważa, że w związku z istotną rolą odgrywaną przez Trybunał Obrachunkowy w kontroli 

poboru i wykorzystywania unijnych środków finansowych, niezwykle ważne jest, by 

instytucje w pełni uwzględniały jego zalecenia; 

14. zauważa, że skład i procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego są 

określone w art. 285 i 286 TFUE; uważa, że Parlament i Rada powinny mieć równe 

uprawnienia w zakresie powoływania członków Trybunału Obrachunkowego w celu 

zapewnienia legitymacji demokratycznej, przejrzystości i całkowitej niezależności tych 

członków; wzywa Radę do pełnego akceptowania decyzji podjętych przez Parlament w 

następstwie przesłuchań kandydatów zgłoszonych na stanowiska członków Trybunału 

Obrachunkowego; 
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15. wyraża ubolewanie z powodu faktu, że niektóre procedury powoływania wywołały 

konflikty między Parlamentem i Radą w sprawie kandydatów; podkreśla, że zgodnie z 

postanowieniami Traktatu ocena kandydatów jest obowiązkiem Parlamentu; podkreśla, że 

konflikty te mogą zaszkodzić dobrym stosunkom roboczym Trybunału Obrachunkowego 

z ww. instytucjami i ewentualnie mieć poważny negatywny wpływ na wiarygodność, a 

tym samym skuteczność Trybunału Obrachunkowego; jest zdania, że Rada powinna w 

duchu dobrej współpracy między instytucjami unijnymi zgodzić się z decyzjami 

podjętymi przez Parlament po przeprowadzeniu przesłuchań; 

16. przypomina liczne wypowiedzi za ustanowieniem jednej siedziby Parlamentu 

Europejskiego ze względu na symboliczny wydźwięk takiej zmiany oraz rzeczywiste 

oszczędności, z jakimi by się ona wiązała; 

17. jest zdania, że 60. rocznica traktatów rzymskich, przypadająca na początku 2017 r., jest 

idealną okazją do wznowienia debaty na najwyższym szczeblu instytucjonalnym i 

skupienia się zwłaszcza na bardziej efektywnym wykorzystaniu środków finansowych 

oraz na mechanizmach demokratycznej kontroli budżetu wspólnotowego. 
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