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Absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020 
– Komisja Europejska, agencje wykonawcze i 

europejskie fundusze rozwoju 
Podczas pierwszej majowej sesji plenarnej Parlament Europejski ma głosować nad udzieleniem absolutorium za 
rok budżetowy 2020 różnym instytucjom i organom UE. Pierwszym w kolejności jest sprawozdanie Komisji 
Europejskiej i sześciu agencji wykonawczych odpowiedzialnych za większość wydatków z budżetu UE. Odrębnego 
absolutorium udziela się w odniesieniu do zarządzania europejskimi funduszami rozwoju (EFR). Komisja Kontroli 
Budżetowej (CONT) Parlamentu zaleca Parlamentowi, aby udzielił Komisji Europejskiej i wszystkim sześciu 
agencjom wykonawczym absolutorium z wykonania budżetu za rok 2020. Zaleca również udzielenie absolutorium 
z wykonania budżetu w zakresie Europejskiego Funduszu Rozwoju za rok 2020.  

Procedura udzielania absolutorium 
W ramach rocznej procedury udzielania absolutorium Parlament Europejski podejmuje decyzję o udzieleniu, 
odroczeniu lub odmowie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu przez każdą instytucję i organ UE. Może 
on również formułować zalecenia dotyczące usprawnienia zarządzania finansami i wykonywania budżetu UE. Po 
otrzymaniu zalecenia od Rady Parlament Europejski sprawdza, czy Komisja Europejska i utworzone przez nią na 
potrzeby zarządzania konkretnymi zadaniami związanymi z programami UE agencje wykonawcze przestrzegały 
zasad należytego zarządzania finansami oraz przepisów i rozporządzeń obowiązujących w kontekście 
wykonywaniu budżetu. Europejski Trybunał Obrachunkowy w sposób niezależny ocenia rozliczenia UE. Każdego 
roku przygotowuje roczne sprawozdanie z wykonania budżetu, które stanowi kluczowy element procedury 
udzielania absolutorium. Trybunał sprawdza legalność i prawidłowość wydatków oraz ocenia, czy zostały 
osiągnięte wyznaczone przez UE cele. Trybunał podzielił sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2020 na dwie 
odrębne części: pierwsza dotyczy wiarygodności skonsolidowanego sprawozdania finansowego UE i 
prawidłowości transakcji, a druga — wyników wykonania budżetu UE według stanu na koniec 2020 r. 

Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2020 
W 2020 r. wydatki wyniosły ogółem 173,3 mld EUR, czyli 1,1 % łącznego dochodu narodowego brutto państw 
członkowskich UE i Zjednoczonego Królestwa. Według Trybunału dochody za 2020 r. były legalne i prawidłowe we 
wszystkich istotnych aspektach.  
Trybunał ustalił jednak, że szacowany poziom błędu w wydatkach za 2020 r. wyniósł 2,7 %. W znacznej części tych 
wydatków – tj. w ponad połowie – wystąpił istotny poziom błędu. Dotyczy to głównie wydatków opartych na 
zwrocie kosztów, w których szacowany poziom błędu wyniósł 4,0 %. Dalszy wzrost wydatkowania z działu 
„Spójność” doprowadził w 2020 r. do wzrostu tych wydatków do 87,2 mld EUR, co stanowi 59,0 % populacji 
poddanej kontroli. 
Ponadto w 2020 r. udział szacowanego poziomu błędu w płatnościach, w odniesieniu do których nie 
przedstawiono niezbędnej dokumentacji potwierdzającej, znacznie wzrósł w porównaniu z 2019 r., głównie w 
dziale „Globalny wymiar Europy” i „Konkurencyjność”. Błędy te stanowiły 11,4 % szacowanego poziomu błędu w 
wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem (w 2019 r. – 4,0 %). 
W ciągu 2020 r. Trybunał zgłosił OLAF sześć przypadków podejrzenia nadużycia finansowego wykrytych w trakcie 
kontroli (w 2019 r.: dziewięć), a OLAF wszczął dochodzenie we wszystkich sześciu przypadkach. Przypadki 
podejrzewanych nadużyć finansowych w 2020 r. to w większości podejrzenia o sztuczne tworzenie warunków 
niezbędnych do uzyskania finansowania UE, deklarowania kosztów niespełniających kryteriów kwalifikowalności, 
wykorzystywania dotacji do celów innych niż dozwolone lub nieprawidłowości w zamówieniach publicznych. Na 
podstawie informacji uzyskanych w ramach prac kontrolnych Trybunału w latach 2011–2020 OLAF zalecił 
odzyskanie łącznej kwoty 536 mln EUR w związku z 37 sprawami. 
Zobowiązania pozostające do spłaty nadal rosły – do końca 2020 r. osiągnęły one kwotę 303,2 mld EUR. Jedną z 
głównych przyczyn wysokiego poziomu zobowiązań pozostających do spłaty była roczna luka wynikająca z faktu, 
że poziom zobowiązań był wyższy niż kwota dokonanych płatności. 
W tym względzie Trybunał zidentyfikował dwa główne zagrożenia i wyzwania: ryzyko opóźnionego rozpoczęcia 
wdrażania funduszy objętych zarządzaniem dzielonym w wieloletnich ramach finansowych (WRF) na lata 2021–
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2027 oraz wyzwanie w zakresie należytego zarządzania finansami związane z wykorzystaniem funduszy w 
kontekście zmian wprowadzonych w wyniku pandemii COVID-19. Jeśli chodzi o dochody, Trybunał skrytykował 
brak systematycznego monitorowania danych dotyczących przywozu oraz niedostatecznie zharmonizowane 
kontrole celne na szczeblu UE. 
W przypadku europejskich funduszy rozwoju (EFR) całkowita wartość wydatków poddanych kontroli w tym 
obszarze w 2020 r. wyniosła 3,981 mld EUR. Według Trybunału w wydatkach zarejestrowanych w 2020 r. w ramach 
8., 9., 10. i 11. EFR wystąpił istotny poziom błędu (3,8 % w porównaniu z 3,5 % w 2019 r.). 

Stanowisko Komisji Kontroli Budżetowej  
W dniu 31 marca 2022 r. Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu przyjęła sprawozdanie, w którym 
proponuje, by Parlament udzielił absolutorium Komisji i wszystkim sześciu agencjom wykonawczym. Jednak 
komisja CONT jest głęboko zaniepokojona „sytuacją dotyczącą praworządności w szeregu państw członkowskich, 
która sama w sobie jest bardzo niepokojąca i prowadzi do poważnych strat dla budżetu Unii”. Komisja CONT 
wezwała Komisję do „wykorzystania wszystkich dostępnych narzędzi w celu położenia kresu poważnemu łamaniu 
zasad praworządności” oraz do natychmiastowego wdrożenia rozporządzenia 2020/2092 w sprawie warunkowości 
budżetowej. 
Komisja CONT podkreśliła ryzyko wynikające z dalszego wzrostu kwoty zobowiązań pozostających do spłaty, która 
to kwota na koniec 2020 r. osiągnęła nowy rekordowy poziom 303,2 mld EUR. Komisja CONT jest również 
zaniepokojona niskim wskaźnikiem absorpcji środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych na 
koniec 2020 r., który nadal jest o około 7 % niższy niż w przypadku WRF na lata 2007–2013. W sprawozdaniu 
ponownie zwrócono się do Komisji i agencji wykonawczych o systematyczne wykorzystywanie cyfrowych i 
zautomatyzowanych systemów sprawozdawczości, monitorowania i audytu oraz podkreślono potrzebę 
stosowania systemu wczesnego wykrywania i wykluczania (EDES) w odniesieniu do wszystkich funduszy unijnych. 
W sprawozdaniu wezwano również Komisję do podjęcia odpowiednich działań następczych w związku ze 
sprawozdaniami z własnej inicjatywy Parlamentu dotyczącymi przeglądu rozporządzenia finansowego. 
Komisja CONT zwróciła uwagę, że „zarówno sprawozdania roczne Trybunału za 2019 r., jak i za 2020 r. potwierdzają 
powszechne występowanie błędu w wydatkach” i zawierają „negatywną opinię na temat legalności i 
prawidłowości wydatków”. Co do Funduszu na rzecz Odbudowy i Zwiększenia Odporności Komisja CONT 
ponownie skrytykowała Komisję za to, że kontroluje ona osiągnięcie kamieni milowych i wartości docelowych 
przed wypłaceniem środków, „pozostawiając państwom członkowskim zadanie dopilnowania, by przestrzegane 
były przepisy dotyczące zamówień publicznych lub pomocy państwa”. W sprawozdaniu wezwano do dalszego 
uproszczenia zasad i procedur, przeprowadzania większej liczby kontroli w obszarach, w których najczęściej 
dochodzi do nieprawidłowych wydatków, organizowania sesji szkoleniowych i udzielania praktycznych informacji, 
w szczególności z myślą o nowych wnioskodawcach. Komisja CONT podkreśliła również potrzebę szerszego 
stosowania wskaźników skuteczności działania. W sprawozdaniu opowiedziała się za przyspieszeniem procesu 
udzielania absolutorium i wezwała Komisję, Trybunał i Radę do podjęcia działań w tym kierunku. 
W sprawozdaniu komisji CONT podkreślono znaczenie równowagi płci i podejścia opartego na sporządzaniu 
budżetu z uwzględnieniem aspektu płci we wszystkich obszarach wydatków Unii. Zaznaczono również potrzebę 
zintensyfikowania walki z nadużyciami finansowymi zarówno na szczeblu Unii, jak i państw członkowskich, we 
współpracy z Prokuraturą Europejską i Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF), oraz 
podkreślono ważną rolę Prokuratury Europejskiej w prowadzeniu postępowań przygotowawczych i uczestniczeniu 
w postępowaniach sądowych. W sprawozdaniu z zadowoleniem przyjęto „ustanowienie nowych dochodów 
własnych w celu spłacania od 2028 r. pożyczek udzielonych w ramach Next Generation EU [, dzięki czemu] 
podstawowych programów Unii, takich jak „Horyzont Europa”, EFS+ i Erasmus+, nie trzeba będzie ograniczać”. 
Komisja CONT jest również zaniepokojona powtarzającą się ze strony Trybunału krytyką, że praca niektórych 
krajowych organów kontroli lub jednostek certyfikujących nie jest wiarygodna. Jeżeli chodzi o wydatki związane z 
COVID-19, komisja CONT jest zaniepokojona ryzykiem nieprzejrzystości procedur, wystąpienia nadużyć, oszustw 
popełnianych przez struktury przestępcze i nadużywania sytuacji kryzysowej. Komisja CONT wezwała Komisję do 
analizowania otrzymanych środków i stanu ich wykonania w przypadku każdego państwa członkowskiego 
najpóźniej do maja w odniesieniu do poprzedniego roku budżetowego. 
W odrębnym sprawozdaniu komisja CONT proponuje udzielenie absolutorium z wykonania 8., 9.,10. i 11. 
europejskiego funduszu rozwoju za rok budżetowy 2020. 

Sprawozdania w ramach procedury udzielania absolutorium: komisja przedmiotowo właściwa: CONT; Komisja – 2021/2106(DEC), 
sprawozdawca: Olivier Chastel (Renew Europe, Belgia); EFR – 2021/2158(DEC), sprawozdawca: Younous Omarjee (The Left, Francja). 
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