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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 
– instytucje UE oprócz Komisji Europejskiej 

Podczas pierwszej majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad absolutorium z wykonania 
budżetu UE za rok budżetowy 2020. Jeżeli chodzi o wydatki administracyjne, Komisja Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego (CONT) zaleca udzielenie absolutorium z wykonania sześciu sekcji administracyjnych 
budżetu UE za 2020 r. Dla Rady Europejskiej i Rady, Trybunału Obrachunkowego oraz Komitetu Ekonomiczno-
Społecznego komisja CONT zaleca odroczenie decyzji o udzieleniu absolutorium. Jeżeli wnioski dotyczące 
odroczenia udzielenia absolutorium zostaną przyjęte, komisja CONT przedstawi nowe sprawozdania w ciągu 
sześciu miesięcy. 

Procedura udzielania absolutorium 
W ramach procedury udzielania absolutorium (art. 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej) 
Parlament Europejski kontroluje sposób wykorzystania budżetu UE, sprawdzając zgodność z odpowiednimi 
przepisami i skuteczne wykorzystanie zasobów. Parlament ma wyłączną kompetencję do udzielenia, 
odroczenia lub ostatecznej odmowy udzielenia absolutorium oddzielnie każdej instytucji i organowi UE, 
które posiadają własną sekcję w budżecie UE (art. 100, art. 104 ust. 3 i załącznik V do Regulaminu Parlamentu 
Europejskiego). Jedynie Rada Europejska i Rada dzielą tę samą sekcję (art. 46 rozporządzenia finansowego). 
Komisja CONT przygotowuje sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium, uwzględniając 
sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego i poświadczenie wiarygodności, roczne sprawozdania z 
działalności, zalecenie Rady i odpowiedzi instytucji udzielone komisji CONT. Sprawozdania w sprawie 
udzielenia absolutorium, towarzyszące projektom rezolucji, zawierają zalecenie i uwagi do rozpatrzenia 
przez instytucje. Wydatki administracyjne stanowią 5,8 % zrealizowanych zobowiązań w 2020 r., z czego 
2,4 % stanowią wydatki Parlamentu Europejskiego (sekcja I); Rady Europejskiej i Rady (II), Trybunału 
Sprawiedliwości (IV), Trybunału Obrachunkowego (V), Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego 
(VI), Komitetu Regionów (VII), Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (VIII), Europejskiego Inspektora 
Ochrony Danych (IX) i Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (X). Sekcja III (Komisja) obejmuje głównie 
wydatki operacyjne UE (94,2 %) oraz jej własne wydatki administracyjne i również podlega procedurze 
udzielania absolutorium. 

Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2020 
Komisja CONT proponuje udzielenie absolutorium sześciu sekcjom administracyjnym, jednak proponuje 
odroczenie decyzji w sprawie Rady Europejskiej i Rady, Trybunału Obrachunkowego oraz Komitetu 
Ekonomiczno-Społecznego (EKES). Podkreśla, że Parlament nie jest w stanie podjąć świadomej decyzji w 
sprawie absolutorium ze względu na odmowę współpracy ze strony Rady Europejskiej i Rady. Wyrażając 
ubolewanie z powodu braku demokratycznej kontroli nad wykorzystaniem budżetu UE, wzywa Radę do 
wznowienia negocjacji i znalezienia rozwiązania przy pełnym poszanowaniu prerogatyw Parlamentu. 
Przypomina, że budżet obu instytucji powinien zostać podzielony na dwie sekcje, aby zwiększyć 
przejrzystość i rozliczalność. Komisja CONT jest również zaniepokojona faktem, że Rada Europejska w coraz 
większym stopniu zajmuje się prawodawstwem, mimo że nie pełni funkcji ustawodawczej. Począwszy od 
roku budżetowego 2009 Parlament co roku odmawia udzielenia Radzie absolutorium. Komisja CONT, 
zaniepokojona zarzutami mediów dotyczącymi kwestii etycznych i związanych z zarządzaniem finansami w 
Trybunale Obrachunkowym, zwraca się o wyjaśnienie warunków wypłacania dodatku na 
zagospodarowanie i dodatku zagranicznego oraz nalega, aby flota samochodowa była wykorzystywana 
przez członków wyłącznie do wykonywania ich obowiązków. Zaniepokojona ponownym mianowaniem 
byłego przewodniczącego Grupy I EKES-u, zaangażowanego w dochodzenie OLAF w sprawie molestowania 
w 2018 i 2019 r., komisja CONT nalega, by Komitet aktywnie informował Radę o kandydatach w trakcie 
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procedury mianowania. Ponadto apeluje o uzgodnienie sprawiedliwego rozstrzygnięcia z ofiarami sprawy 
o molestowanie. 

Sprawozdania w sprawie udzielenia absolutorium: Parlament Europejski i inne instytucje; Komisja przedmiotowo 
właściwa: CONT; Sprawozdawcy: sekcja I Daniel Freund (Verts/ALE, Niemcy); sekcje II; IV; V; VI; VII; VIII; IX, X 
Isabel García Muñoz (S&D, Hiszpania). 
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