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Absolutorium dla Rady i Rady Europejskiej 
Procedura udzielania absolutorium to skuteczne narzędzie, dzięki któremu Parlament Europejski 
sprawuje demokratyczny nadzór ex post na płaszczyźnie politycznej nad sposobem wykorzystania 
środków finansowych z budżetu UE. Udzielanie przez Parlament odrębnego absolutorium Radzie 
wydaje się być źródłem tarć między obydwoma instytucjami. W ciągu trzech kolejnych lat Parlament 
odmawiał udzielenia Radzie absolutorium z wykonania jej sekcji budżetu i ubolewał z powodu 
niechęci Rady do współpracy w ramach tego procesu. W kwietniu 2014 r. Parlament kończący 
kadencję odroczył decyzję w sprawie udzielenia absolutorium Radzie i Radzie Europejskiej za rok 
budżetowy 2012. Ostateczne głosowanie w Parlamencie ma się odbyć w październiku, a jego 
podstawą będzie nowe sprawozdanie przyjęte przez Komisję Kontroli Budżetowej.  

Podstawa prawna procedury udzielania absolutorium 
Artykuł 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) stanowi, że Parlament Europejski, działając 
w oparciu o niewiążące zalecenie Rady (drugi organ władzy budżetowej), podejmuje decyzję co do tego, czy 
udzielić Komisji Europejskiej absolutorium z wykonania rocznego budżetu UE. Celem procedury jest 
sprawdzenie, czy wykonanie budżetu miało miejsce zgodnie z odpowiednimi przepisami (zgodność), w tym 
również z zasadami należytego zarządzania finansami (efektywność). W rozporządzeniu finansowym UE, 
zwłaszcza w art. 164–167, znajdują się dalsze szczegóły dotyczące absolutorium. Według TFUE Komisja 
należy do instytucji podlegających procedurze udzielania absolutorium. W rozporządzeniu finansowym 
znajdują się także odniesienia do innych podmiotów. I tak np. z art. 166 wynika obowiązek zadbania o 
podjęcie działań w związku z uwagami Parlamentu dotyczącymi decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
nie tylko przez Komisję, ale również przez pozostałe instytucje. Natomiast w art. 208 przewidziano kontrolę 
w ramach absolutorium, która ma zastosowanie do organów posiadających osobowość prawną, powołanych 
na mocy TFUE lub traktatu Euratom i organów otrzymujących środki finansowe z budżetu UE. 
Rozporządzenie finansowe obowiązujące od 2013 r. zawiera szczegółowe przepisy (art. 167) dotyczące 
stosowania procedury udzielania absolutorium w stosunku do Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych 
(ESDZ).  

W praktyce Parlament udziela odrębnego absolutorium instytucjom i organom UE w celu zagwarantowania 
ogólnej przejrzystości i demokratycznej kontroli w dziedzinie wydatkowania środków publicznych. W związku 
z tym Parlament ustanowił w swoim Regulaminie wewnętrzne zasady organizacyjne i operacyjne dotyczące 
absolutorium: art. 93 i 94, a także załącznik V. Na tej podstawie Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) 
przygotowuje odrębne sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium, w tym również sprawozdanie 
poświęcone Parlamentowi Europejskiemu, które rozpatruje się na posiedzeniu plenarnym i w oparciu o które 
Parlament podejmuje decyzję co do tego, czy w przypadku danej instytucji bądź organu należy udzielić 
absolutorium, odroczyć je lub odmówić jego udzielenia.  

Absolutorium dla instytucji innych niż Komisja Europejska – kilka dat  
Początki odrębnego udzielania absolutorium instytucjom innym niż Komisja Europejska sięgają lat 90. XX w. 
W roku budżetowym 1995 Parlament podjął tylko jedną decyzję o udzieleniu absolutorium Komisji w 
odniesieniu do wszystkich sekcji budżetu ogólnego, chociaż sekcja 3 (Komisja) i inne sekcje były już 
przedmiotem dwóch odrębnych sprawozdań sporządzonych przez Komisję Kontroli Budżetowej. W tej 
sytuacji Parlament polecił komisji CONT rozważenie, czy należałoby opracować odpowiednią procedurę 
sprawdzania wykonania budżetu przez Radę, który nie był przedmiotem żadnego z dwóch przedłożonych 
sprawdzań. Nastąpiło to po podobnym wniosku zawartym w rezolucji z roku 1995 w odniesieniu do sekcji 
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budżetu obejmujących Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
Komitet Regionów oraz Komitet Ekonomiczno-Społeczny.  

Jednak w ramach kolejnej procedury udzielania absolutorium, tym razem za rok budżetowy 1996, Parlament 
doszedł do odmiennych wniosków w odniesieniu do różnych sekcji budżetu ogólnego. Parlament odmówił 
udzielenia absolutorium Komisji, ale udzielił go w przypadku sekcji budżetu zarządzanych przez Trybunał 
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejski Trybunał Obrachunkowy, Komitet Regionów i sam Parlament 
Europejski, a także odroczył swoją decyzję w przypadku Komitetu Ekonomiczno-Społecznego. Sekcja budżetu 
przypadająca Radzie nie została uwzględniona. 

W marcu 2002 r. Komisja Kontroli Budżetowej doszła do wniosku, że choć w przeszłości obydwa organy 
władzy budżetowej w UE nie sprawdzały sobie wzajemnie rozliczeń, wielkość odnośnych budżetów oraz 
powiększająca się część operacyjna w budżecie Rady uzasadniają kontrolę wydatków Parlamentu i Rady w 
ramach procedury udzielania absolutorium. Z uwagi na to, że Rada obiecała, iż udostępni dodatkowe 
informacje na temat wydatków związanych ze wspólną polityką zagraniczną i bezpieczeństwa, na sesji 
plenarnej podjęto decyzję o przekazaniu sprawozdania komisji CONT. W ostatecznej decyzji dotyczącej tego 
roku potwierdzono otrzymanie dodatkowych informacji, ale wspomniano w niej również o potrzebie 
doprecyzowania ustaleń. W dokumencie wspomniano również o postępach w związku z wnioskiem 
Parlamentu z 2001 r. dotyczącym rozszerzenia przez Trybunał Obrachunkowy zakresu swojej działalności 
kontrolnej na Radę, aby Parlament dysponował odpowiednimi informacjami umożliwiającymi odniesienie się 
do tej sekcji budżetu.  

W 2003 r. Parlament ostatecznie rozpoczął podejmowanie odrębnej decyzji w sprawie udzielenia 
absolutorium Radzie w związku z jej sekcją budżetu. W dwóch pierwszych latach budżetowych (2001 i 2002) 
w tekście precyzowano, że decyzja dotyczy wydatków operacyjnych. Począwszy od roku budżetowego 2003, 
zaprzestano wprowadzania tego rozróżnienia.   

Odrębne absolutorium dla Rady – źródło tarć międzyinstytucjonalnych 
Decyzja Parlamentu o kontrolowaniu budżetu Rady doprowadziła do nasilających się tarć między obydwiema 
instytucjami i okazała się drażliwa pod względem politycznym. W odniesieniu do roku budżetowego 2008 
komisja CONT jednogłośnie zaproponowała odroczenie decyzji o absolutorium w odniesieniu do budżetu 
Rady. Jednak na posiedzeniu plenarnym sprawozdanie odrzucono i udzielono Radzie absolutorium, w 
związku z którym Parlament poczynił szereg uwag. Znalazły się w nich punkty dotyczące tzw. umowy 
dżentelmeńskiej z 1970 r., z której zdaniem Rady wynikało, że obydwie instytucje nie będą sobie nawzajem 
kontrolować budżetu. Parlament uważał, że taka interpretacja idzie zbyt daleko, gdyż w umowie 
dżentelmeńskiej odniesiono się jedynie do przygotowywania budżetu, a nie do kontroli ex post jego 
wykonania, oraz dodał, że dokument nie jest wiążący.    

Wyrażając ubolewanie z powodu braku współpracy ze strony Rady, jeżeli chodzi o udostępnianie informacji, 
Parlament ostatecznie odmówił udzielenia Radzie absolutorium z wykonania budżetu w roku budżetowym 
2009, 2010 i 2011 (w roku 2011 odmowa dotyczyła również Rady Europejskiej). Podczas zorganizowanych w 
2012 r. warsztatów, za które odpowiedzialna była komisja CONT i które poświęcone były kwestii uprawnień 
Parlamentu w zakresie udzielania absolutorium Radzie, opinie ekspertów prawnych w tej dziedzinie nie były 
jednoznaczne. Niemniej jednak w dużym stopniu zgodzili się oni co do tego, że Parlament ma prawo do 
otrzymywania informacji (co najmniej za pośrednictwem Komisji Europejskiej).  

Absolutorium za rok budżetowy 2012 
W kwietniu 2014 r. kwestia ta pojawiła się ponownie w kontekście procedury udzielania absolutorium za rok 
2012, kiedy Parlament odroczył zatwierdzenie rachunków w przypadku budżetu Rady i Rady Europejskiej z 
powodu braku współpracy, a także budżetu Organu Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej z 
powodu niewłaściwego zarządzania środkami budżetowymi. We wrześniu 2014 r. w obydwu tych sprawach 
komisja CONT przyjęła nowe sprawozdania w sprawie absolutorium oraz zaproponowała odmowę udzielenia 
absolutorium Radzie i Radzie Europejskiej (sprawozdawca: Tamás Deutsch, PPE, Węgry) i udzielenie 
absolutorium Organowi Europejskich Regulatorów Łączności Elektronicznej (sprawozdawca: Petri Sarvamaa, 
PPE, Finlandia). Obydwa sprawozdania zostaną rozpatrzone na sesji plenarnej w październiku 2014 r. 
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Debata dotycząca absolutorium wiąże się również z pytaniem o to, kto jest odpowiedzialny za wykonanie budżetu 
UE. Na mocy art. 317 TFUE ostateczną odpowiedzialność za prawidłowe wykonanie budżetu UE ponosi Komisja 
Europejska, ale musi ona współpracować z państwami członkowskimi UE, aby zrealizować ten cel. Uwzględnia się 
tu fakt, że w rzeczywistości to państwa członkowskie wykonują budżet w ok. 80% w ramach tzw. zarządzania 
dzielonego. Komplikację stanowi w tym kontekście istnienie innych metod wykonania budżetu, do których należy 
np. „zarządzanie bezpośrednie”, w przypadku którego Komisja przekazuje zadania agencjom posiadającym 
osobowość prawną, lub „zarządzanie pośrednie” stosowane w przypadku innych podmiotów, takich jak władze 
krajów trzecich, organizacje międzynarodowe i Europejski Bank Inwestycyjny. W odniesieniu do wykonania sekcji 
budżetu UE zarządzanych przez instytucje UE inne niż Komisja Parlament zwraca uwagę na art. 335 TFUE („Unia 
jest reprezentowana przez każdą z instytucji, z tytułu ich autonomii administracyjnej, w sprawach związanych z 
funkcjonowaniem każdej z nich”) w połączeniu z art. 55 rozporządzenia finansowego („Komisja przyznaje 
pozostałym instytucjom uprawnienia wymagane do wykonywania ich sekcji budżetu”) i wnioskuje, że każda 
instytucja odpowiada za wykonanie swojego budżetu.  
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