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WSKAZÓWKI

Komisja Spraw Konstytucyjnych zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji 
przedmiotowo właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji 
następujących wskazówek:

A. mając na uwadze, że na mocy art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 
Parlament Europejski samodzielnie decyduje o udzieleniu absolutorium z wykonania 
budżetu ogólnego Unii Europejskiej oraz mając na uwadze, że budżet Rady jest sekcją 
budżetu Unii;

B. mając na uwadze, że zgodnie z art. 319 TFUE Parlament udziela absolutorium Komisji;

C. mając na uwadze, że procedura udzielania absolutorium oddzielnie poszczególnym 
instytucjom i organom unijnym to długoletnia praktyka, akceptowana przez wszystkie 
instytucje oprócz Rady, a także mając na uwadze, że procedurę tę opracowano w celu 
zagwarantowania przejrzystości i demokratycznej rozliczalności przed obywatelami 
Unii oraz niezbędnej walki z nadużyciami finansowymi;

D. mając na uwadze, że na mocy art. 319 ust. 2 TFUE Komisja musi przedłożyć 
Parlamentowi Europejskiemu, na jego żądanie, wszelkie niezbędne informacje 
dotyczące wykonywania wydatków lub funkcjonowania systemów kontroli finansowej;

E. mając na uwadze, że na mocy art. 100 Regulaminu Parlamentu Europejskiego („Inne 
procedury udzielania absolutorium”) postanowienia dotyczące procedury udzielania 
Komisji absolutorium z wykonania budżetu, zgodnie z art. 319 TFUE, stosuje się 
również do procedury udzielania absolutorium przewodniczącemu Parlamentu 
Europejskiego, osobom odpowiedzialnym za wykonanie budżetów Rady, Trybunału 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Trybunału Obrachunkowego, Europejskiego 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów, Komisji w odniesieniu 
do wykonania budżetu Europejskiego Funduszu Rozwoju oraz organom 
odpowiedzialnym za wykonanie budżetu jednostek prawnie niezależnych 
wykonujących zadania Unii;

F. mając na uwadze, że wszystkie instytucje są zobowiązane do współpracy w celu 
zapewnienia sprawnego przebiegu procedury udzielania absolutorium, przy pełnym 
poszanowaniu odpowiednich postanowień TFUE i odnośnego prawa wtórnego; mając 
na uwadze, że brak współpracy ze strony Rady w procedurze udzielania absolutorium 
spowodował, że Parlament odmawia udzielenia absolutorium sekretarzowi generalnemu 
Rady od 2009 r.; mając na uwadze, że ciągły brak współpracy ze strony Rady 
uniemożliwia Parlamentowi podejmowanie świadomej decyzji w sprawie udzielenia 
absolutorium, co w rezultacie wywiera trwały negatywny wpływ na wiarygodność 
instytucji UE w oczach obywateli oraz przejrzystość w korzystaniu z funduszy 
unijnych; mając na uwadze, że ten brak współpracy wpływa także negatywnie na 
funkcjonowanie instytucji i dyskredytuje procedurę kontroli politycznej nad 
zarządzaniem budżetem przewidzianą w traktatach;

G. mając na uwadze, że uwzględniając sprawozdania Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, procedura udzielania absolutorium jest wykorzystywana do badania 



PE642.907v03-00 4/7 AD\1194455PL.docx

PL

sprawozdań finansowych danej instytucji w celu sprawdzenia, czy budżet wykonano 
legalnie i prawidłowo oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami;

1. podkreśla rolę, jaką zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu Unii Europejskiej i 
rozporządzeniem finansowym Parlament pełni w procedurze udzielania absolutorium, 
oraz podkreśla, że – przy pełnym uznaniu roli Rady jako instytucji wydającej zalecenia 
w procedurze udzielania absolutorium – należy utrzymać różnicę między rolami 
Parlamentu i Rady w celu zachowania zgodności z ramami instytucjonalnymi 
określonymi w traktatach oraz w rozporządzeniu finansowym;

2. przypomina, że Parlament udziela absolutorium osobno każdej instytucji, każdemu 
organowi i każdej agencji po rozpatrzeniu przedłożonych dokumentów, odpowiedzi 
udzielonych na pytania Parlamentu oraz po wysłuchaniu sekretarzy generalnych innych 
instytucji; uważa, że w kontekście absolutorium udzielanego Komisji przez Parlament 
na mocy Traktatów, legitymacja demokratyczna, przejrzystość i rozliczalność innych 
instytucji, organów i agencji Unii są w ten sposób jeszcze bardziej wzmocnione;

3. uważa, że odpowiedzi na szereg powtarzających się pytań zawartych w 
kwestionariuszach do różnych instytucji, organów i agencji, takie jak te dotyczące 
równowagi płci i równowagi geograficznej, konfliktu interesów, lobbingu i ochrony 
sygnalistów, mogłyby zostać uwzględnione w sprawozdaniu z oceny dotyczącym 
finansów Unii sporządzonym zgodnie z art. 318 TFUE, o ile kwestie te mają związek z 
wykonaniem budżetu; przypomina, że sprawozdanie, o którym mowa w art. 318 TFUE, 
jest wyraźnie wymienione w art. 319 ust. 1 TFUE jako jeden z dokumentów, które 
należy zbadać w kontekście procedury udzielania absolutorium;

4. przypomina, że zgodnie z rozporządzeniem finansowym każda instytucja i każdy organ 
są zobowiązane do podejmowania stosownych działań w odpowiedzi na uwagi 
towarzyszące decyzji Parlamentu Europejskiego w sprawie absolutorium oraz do 
składania sprawozdań na temat środków podjętych w związku z tymi uwagami; 
podkreśla, że odmowa zastosowania się do tego wymogu przez instytucję, po wezwaniu 
do działania, może skutkować skargą na bezczynność na podstawie art. 265 TFUE;

5. zauważa utrzymujące się problemy w odniesieniu do procedury udzielania 
absolutorium, na które zwrócił uwagę Parlament Europejski i które wynikają z braku 
współpracy ze strony Rady, w związku z czym Parlament odmówił udzielenia 
absolutorium sekretarzowi generalnemu Rady za lata budżetowe 2009–2017; powtarza, 
że Rada musi w pełni i w dobrej wierze uczestniczyć w corocznej procedurze udzielania 
absolutorium, podobnie jak pozostałe instytucje, aby zapewnić przejrzystość i pełną 
odpowiedzialność przed obywatelami Unii za fundusze powierzone jej jako instytucji 
Unii; podkreśla pilną potrzebę podpisania protokołu ustaleń między Parlamentem 
Europejskim i Radą w sprawie dostarczenia informacji niezbędnych Parlamentowi do 
podjęcia świadomej decyzji w sprawie absolutorium, która w pełni uwzględni rolę 
poszczególnych instytucji w procedurze udzielania absolutorium; z zadowoleniem 
przyjmuje postępy osiągnięte do tej pory w negocjacjach między Parlamentem a Radą 
w sprawie dokumentu roboczego dotyczącego współpracy między Parlamentem 
Europejskim a Radą w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium i wzywa 
obie instytucje do zwiększenia wysiłków na rzecz osiągnięcia porozumienia bez 
zbędnej zwłoki; uważa, że jeżeli negocjacje z Radą się nie powiodą, trzeba będzie je 
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rozszerzyć na Komisję, tak aby zapewnić Parlamentowi niezbędne informacje na temat 
sposobu, w jaki Rada wykonuje swój budżet, bezpośrednio lub za pośrednictwem 
Komisji;

6. z zadowoleniem przyjmuje oświadczenia nominowanej wiceprzewodniczącej Věry 
Jourovej i nominowanego komisarza Johannesa Hahna podczas wysłuchań przed 
Parlamentem, że są oni gotowi zaangażować się w tę sprawę, aby przyczynić się do 
osiągnięcia większej przejrzystości w zakresie wykonania budżetu Rady; wskazuje na 
orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości dotyczące prawa podatników i opinii 
publicznej do bycia informowanym o wykorzystaniu dochodów publicznych;

7. uważa, że zobowiązania podjęte przez kandydatów na komisarzy stanowią pozytywną 
zmianę postawy w stosunku do stanowiska zajmowanego dotychczas przez Komisję 
wyrażonego w piśmie z dnia 23 stycznia 2014 r., w którym stwierdzono, że nie należy 
oczekiwać od Komisji nadzorowania wykonania budżetów pozostałych instytucji;

8. sugeruje, że jeżeli negocjacje w sprawie protokołu ustaleń nie zostaną szybko 
wznowione, Parlament powinien nalegać, w kontekście negocjacji w sprawie kolejnych 
wieloletnich ram finansowych, na uwzględnienie klauzuli rendez-vous we wniosku w 
sprawie porozumienia międzyinstytucjonalnego między Parlamentem Europejskim, 
Radą i Komisją w sprawie dyscypliny budżetowej, współpracy w kwestiach 
budżetowych i należytego zarządzania finansami, zgodnie z którą to klauzulą te trzy 
instytucje zobowiązałyby się do wspólnego zdefiniowania praktycznych ustaleń 
dotyczących dzielenia się niezbędnymi informacjami i dostarczania niezbędnych 
informacji Parlamentowi Europejskiemu w ramach procedury udzielania absolutorium, 
jak również do niezwłocznego rozpoczęcia negocjacji w tej sprawie;

9. jest zdania, że – choć obecna sytuacja mogłaby ulec poprawie dzięki lepszej współpracy 
między instytucjami Unii w ramach traktatów – można by ostatecznie rozważyć 
przeprowadzenie przeglądu traktatów, aby zapewnić jaśniejszą procedurę udzielania 
absolutorium w tym sensie, że Parlamentowi powierzy się wyraźne uprawnienia do 
udzielania absolutorium budżetowego osobno poszczególnym instytucjom i organom 
Unii; podkreśla, że wpływ takich zmian na równowagę międzyinstytucjonalną 
przewidzianą w traktatach powinien zostać dogłębnie przeanalizowany przez właściwą 
komisję.
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