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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019 – 
Komisja Europejska, agencje wykonawcze i EFR 

Podczas kwietniowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma podjąć decyzję w sprawie udzielenia absolutorium 
różnym instytucjom i organom Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019. Pierwszym punktem porządku 
dziennego debaty i głosowania w sprawie absolutorium za 2019 r. jest sprawozdanie obejmujące Komisję 
Europejską (w tym sześć agencji wykonawczych), która odpowiada za zarządzanie największą częścią budżetu 
UE. Komisji udziela się odrębnego absolutorium w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju 
(EFR), gdyż fundusze te nie są częścią budżetu ogólnego UE – ich podstawą jest umowa międzyrządowa. Komisja 
Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu zaleca Parlamentowi, aby udzielił Komisji Europejskiej i wszystkim 
sześciu agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok 2019. Zaleca również udzielenie 
absolutorium z wykonania operacji europejskich funduszy rozwoju w 2019 r.  

Procedura udzielania absolutorium 
W ramach rocznej procedury udzielania absolutorium Parlament Europejski podejmuje decyzję o udzieleniu, 
odroczeniu lub odrzuceniu absolutorium z wykonania budżetu przez każdą instytucję i organ UE. Może on 
również formułować zalecenia dotyczące poprawy zarządzania finansami i wykonania budżetu UE. Po 
otrzymaniu zalecenia od Rady Parlament Europejski sprawdza, czy Komisja Europejska i agencje wykonawcze 
(utworzone przez nią w celu zarządzania konkretnymi zadaniami związanymi z programami UE) podczas 
wykonywania budżetu przestrzegały zasad należytego zarządzania finansami oraz obowiązujących przepisów i 
rozporządzeń. Europejski Trybunał Obrachunkowy (ETO) w sposób niezależny ocenia rachunkowość UE. 
Każdego roku przygotowuje on roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi kluczowy element 
procedury udzielania absolutorium. ETO sprawdza legalność i prawidłowość wydatków oraz ocenia stopień 
realizacji wyznaczonych przez UE celów. Po raz pierwszy, zgodnie z wnioskiem komisji CONT, ETO podzielił 
sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2019 na dwie odrębne części: pierwsza część dotyczy wiarygodności 
skonsolidowanego sprawozdania finansowego UE i prawidłowości transakcji, a druga — wyników programów 
wydatkowania w ramach budżetu UE. 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2019 
W 2019 r. łączne wydatki (płatności) wyniosły 159,1 mld EUR, co stanowi 2,1 % całkowitych wydatków 
publicznych w państwach członkowskich UE i 1,0 % dochodu narodowego brutto UE. Według ETO dochody za 
2019 r. były legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach.  
W odniesieniu do wydatków ETO stwierdził jednak, że w wydatkach ujętych w zestawieniu wydatków za rok, 
który zakończył się w dniu 31 grudnia 2019 r., występuje istotny poziom błędu. ETO stwierdził, że w płatnościach 
wystąpił znaczny odsetek błędów, głównie w kategorii „wydatki wysokiego ryzyka”. W związku z powyższym 
pomimo poprawy sytuacji w niektórych obszarach wydatków audytorzy wydali negatywną opinię na temat 
wydatków za 2019 r. Przy okazji podkreślili również, że należy zapewnić dostępność środków na płatności, przy 
uwzględnieniu ryzyka niewystarczających środków na płatności oraz nadzwyczajnych potrzeb wynikających z 
pandemii koronawirusa. Ponadto wezwali oni do dokonania ponownej oceny – w kontekście kryzysu 
związanego z pandemią koronawirusa – czy istniejące mechanizmy służące ograniczeniu ekspozycji budżetu UE 
na ryzyko są wystarczające i odpowiednie, oraz do dokonania przeglądu docelowych wskaźników zasilania 
rezerw w funduszach gwarancyjnych zapewniających gwarancje z budżetu UE. 
Ogólny poziom błędu w wydatkach UE oszacowano na 2,7 % w 2019 r., co stanowi nieznaczny wzrost w 
porównaniu z 2,6 % w 2018 r. i 2,4 % w 2017 r. Wydatki obarczone wysokim ryzykiem stanowią 53,1 % populacji 
objętej audytem i wzrosły w 2019 r. w porównaniu z 2018 r., kiedy to stanowiły około 50 % populacji objętej 
audytem. Sposób wypłaty środków ma wpływ na ryzyko wystąpienia błędu. Błędy były ograniczone głównie do 
wydatków obarczonych wysokim ryzykiem, w przypadku których płatności z budżetu UE dokonuje się w celu 
zwrotu kosztów wcześniej poniesionych przez beneficjentów. Ma to miejsce na przykład w obszarach spójności 
i rozwoju obszarów wiejskich, w których to obszarach wydatkami UE zarządzają państwa członkowskie. Zwroty 
kosztów w tych obszarach mogą podlegać złożonym warunkom kwalifikowalności, co może prowadzić do 
błędów. Według ETO w kategorii wydatków obarczonych wysokim ryzykiem nadal występuje istotny poziom 
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błędu, szacowany na 4,9 % (w 2018 r., 4,5 %). Stwierdziwszy, że poziom błędu jest wszechobecny, audytorzy 
wydali negatywną opinię na temat wydatków UE. 
W 2019 r. ETO poinformował OLAF o dziewięciu przypadkach podejrzenia nadużycia finansowego spośród 747 
transakcji zbadanych w 2019 r. Największą część skontrolowanych wydatków odnotowano w obszarze 
wydatków „Zasoby naturalne” (47 %, z czego 69,5 % dotyczyło płatności bezpośrednich dla rolników), a 
następnie w obszarze „Spójność” (23 %) i „Konkurencyjność” (13 %). ETO stwierdza, że w płatnościach 
bezpośrednich jako całości nie wystąpił istotny poziom błędu. Dowody kontroli wskazują jednak, że jeśli chodzi 
o ogólny poziom błędu, największy wkład miał obszar „Spójność” (36,3 %), a następnie „Zasoby naturalne” 
(32,2 %), „Konkurencyjność” (19,1 %) i „Globalny wymiar Europy” (10,3 %). Obszar wydatków „Spójność” 
stanowiący drugą co do wielkości część skontrolowanych wydatków (20 %), charakteryzował się 
występowaniem istotnego błędu głównie ze względu na zwrot niekwalifikowalnych kosztów i naruszenia zasad 
rynku wewnętrznego. Trybunał zalecił, aby wyjaśnić warunki kwalifikowalności projektów mające zastosowanie 
do spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej. 
Trybunał zwrócił również uwagę na powolną absorpcję europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
w ramach WRF na lata 2014-2020: do końca 2019 r. w ramach WRF na lata 2014-2020 wypłacono jedynie 40 % 
całkowitych środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (465 mld EUR), podczas gdy do 
końca 2012 r. wypłacono 46 % środków z poprzednich WRF. 
W odniesieniu do Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR) całkowita wartość wydatków w 2019 r. podlegających 
kontroli w tym obszarze wyniosła 3,4 mld EUR. Według ETO w wydatkach odnotowanych w 2019 r. w ramach 
ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR występuje istotny poziom błędu (3,5 %).  

Stanowisko Komisji Kontroli Budżetowej  
W dniu 30 marca 2021 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przyjęła sprawozdanie, w którym 
proponuje udzielenie absolutorium Komisji i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym. Komisja CONT jest 
jednak zaniepokojona faktem, że ze względu na pogarszającą się tendencję w zakresie poziomu błędów 
Trybunał po raz pierwszy od czterech lat wydał negatywną opinię na temat legalności i prawidłowości wydatków 
leżących u podstaw rozliczeń. Komisja CONT podkreśla znaczenie przestrzegania zasady należytego zarządzania 
finansami określonej w art. 317 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). Komisja CONT podkreśliła, 
że jest zaniepokojona stanem praworządności w niektórych państwach członkowskich i stratami finansowymi 
spowodowanymi takimi brakami. Komisja CONT wzywa Komisję do wykorzystania wszystkich dostępnych jej 
instrumentów w celu zawieszenia, zmniejszenia i ograniczenia dostępu do finansowania unijnego w takich 
przypadkach, w tym do wykorzystania nowego rozporządzenia w sprawie ogólnego systemu warunkowości 
służącego ochronie budżetu Unii. 
Komisja CONT wyraża ubolewanie, że przy wdrażaniu polityki rolnej (WPR) i polityki spójności w państwach 
członkowskich funkcjonują łącznie 292 systemy sprawozdawcze, co sprawia, że dane są fragmentaryczne i 
nieporównywalne. W tym kontekście komisja CONT ubolewa nad faktem, że żaden z systemów 
sprawozdawczych funkcjonujących w ramach WPR ani polityki spójności nie zawiera informacji na temat 
beneficjentów końcowych i że ujawnienie tych informacji nie jest prawnie wymagane. Przypomina, że w 
kontekście procedury udzielania absolutorium za 2018 r. Parlament Europejski wezwał Komisję, aby przedstawiła 
organowi udzielającemu absolutorium „wykaz 50 największych indywidualnych odbiorców z każdego państwa 
członkowskiego, a także wykaz zbiorczy 50 największych odbiorców unijnych dotacji ze wszystkich państw 
członkowskich”. Komisja CONT ubolewa nad faktem, że Komisja nadal nie przedstawiła takiego wykazu. Komisja 
CONT ponownie wzywa Komisję, aby zaproponowała rozporządzenie w sprawie ustanowienia 
interoperacyjnego systemu informatycznego, który umożliwiłby składanie jednolitych i znormalizowanych 
sprawozdań przez organy państw członkowskich w dziedzinie zarządzania dzielonego, zwłaszcza w odniesieniu 
do WPR i funduszy spójności. Komisja CONT jest nadal zaniepokojona faktem, że zobowiązania pozostające do 
spłaty stale rosły i sięgnęły 298,0 mld EUR na koniec 2019 r. (w porównaniu z 281,2 mld EUR w 2018 r.). Komisja 
CONT wzywa ETO do dalszej analizy wykonania budżetu Unii i podkreśla, że wskaźniki powinny oceniać sukces 
poszczególnych działań w sposób opisowy i obiektywny.  
W odrębnym sprawozdaniu komisja CONT proponuje udzielenie absolutorium z wykonania 8., 9.,10. i 11. 
europejskiego funduszu rozwoju za rok 2019.  

Sprawozdania z procedury udzielania absolutorium: Komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Komisja – 2020/2140(DEC), 
sprawozdawca: Joachim Kuhs (ID, Niemcy); EFR – 2020/2190(DEC), sprawozdawca: Ryszard Czarnecki (ECR, Polska). 
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