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Posiedzenie plenarne – październik II 2017 r.

Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2015 –
Rada i Rada Europejska
Podczas drugiej sesji miesięcznej w październiku Parlament Europejski w drodze głosowania nad
drugim sprawozdaniem Komisji Kontroli Budżetowej powinien zakończyć procedurę udzielania
Radzie absolutorium w odniesieniu do jej sprawozdań finansowych za rok 2015. Przez kilka lat z
rzędu Parlament odmawiał udzielenia absolutorium Radzie i Radzie Europejskiej.

Procedura udzielania absolutorium

Procedura udzielania absolutorium jest kontrolą ex post wydatków w ramach budżetu UE. Na szczeblu
instytucjonalnym to Parlament Europejski (PE) decyduje o udzieleniu, odroczeniu lub odmowie udzielenia
absolutorium różnym organom. PE działa według zaleceń Rady, przyjmując za podstawę sprawozdanie
roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Procedura udzielania absolutorium dotyczy Komisji
Europejskiej (w tym agencji wykonawczych), innych instytucji (w tym PE, Rady i Rady Europejskiej),
zdecentralizowanych agencji i wspólnych przedsięwzięć. Odrębne absolutorium udzielane jest
Europejskiemu Funduszowi Rozwoju, ponieważ formalnie znajduje się on poza budżetem UE.

Absolutorium dla Rady

PE udziela absolutorium indywidualnie wszystkim instytucjom zarządzającym własnym budżetem
administracyjnym. Od 2003 r. PE przygotowuje odrębną decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Radzie
(od 2011 r. Radzie i Radzie Europejskiej). Rada jest jednak zdania, że zgodnie z przepisami PE może udzielać
absolutorium jedynie Komisji, która odpowiada za cały budżet. Od 2009 r. PE odmawia udzielenia
absolutorium Radzie z powodu braku współpracy z jej strony w zakresie przekazywania informacji. Choć
procedura za rok 2015 r. przebiegała w ramach obecnego systemu, Komisja Kontroli Budżetowej (CONT)
powołała w marcu 2017 r. grupę roboczą do opracowania wniosku w sprawie procedury udzielania Radzie
absolutorium i wypracowania sposobu dalszego postępowania.

Stanowisko Parlamentu Europejskiego

Po podjęciu przez PE w dniu 27 kwietnia 2017 r. decyzji o odroczeniu udzielenia absolutorium za rok
budżetowy 2015, CONT w dniu 25 września 2017 r. przyjęła drugie sprawozdanie, w którym proponuje
odmowę udzielenia Radzie i Radzie Europejskiej absolutorium za przedmiotowy rok budżetowy. Członkowie
CONT z zadowoleniem przyjmują fakt, że po raz pierwszy Rada udostępniła PE roczne sprawozdania za 2015
r. z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Administracji, Wydziału Prawnego i Dyrekcji Generalnej ds.
Komunikacji i Zarządzania Dokumentami. Z żalem stwierdzają jednak, że Rada nie ustosunkowała się do uwag
poczynionych przez PE w rezolucji w sprawie absolutorium przyjętej wcześniej w tym roku.
Do nierozstrzygniętych kwestii zaliczono w drugim sprawozdaniu to, że wbrew zaleceniom PE budżety Rady
Europejskiej i Rady nie zostały jeszcze rozdzielone. Członkowie CONT zwracają się również o sprawozdania z
postępów prac w zakresie projektów budowlanych oraz szczegółowe zestawienia kosztów, zwłaszcza w
związku z opóźnionym ukończeniem budynku „Europa”. Wzywają Radę do opracowania w jej strukturach
niezależnych strategii politycznych oraz szczegółowych wytycznych dotyczących zapobiegania korupcji.
Członkowie CONT nalegają na współpracę pomiędzy Parlamentem i Radą w celu sprawowania skutecznej
kontroli budżetowej. Przypominają pogląd Komisji, że wszystkie instytucje powinny uczestniczyć w
działaniach podejmowanych w następstwie uwag poczynionych przez Parlament w ramach udzielania
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absolutorium oraz podkreślają, że wydatki Rady należy kontrolować w taki sam sposób jak wydatki innych
instytucji.
Absolutorium za rok 2015: budżet ogólny UE – Rada i Rada Europejska, 2016/2153(DEC). Komisja przedmiotowo
właściwa: CONT; sprawozdawca: Bart Staes (Verts/ALE, Belgia).
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