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Bruksela, dnia 5 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie nr 115/2013

Sprawozdanie nt. budżetu UE za rok budżetowy 2012 r.
opublikowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy

1. „Sprawozdanie finansowe UE zostało zaaprobowane, jednak we wszystkich

głównych obszarach wydatkowania nadal występują błędy”, twierdzą kontrolerzy
UE

Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował w dniu 5 listopada br. sprawozdanie roczne

na temat budżetu UE za rok budżetowy 2012. Trybunał, jako niezależny kontroler,
zaaprobował sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za 2012 r., podobnie jak ma to
miejsce co roku od roku budżetowego 2007. W swym sprawozdaniu zauważył jednak, że w
większości obszarów wydatków z budżetu UE wciąż nie przestrzega się w pełni
obowiązujących przepisów.

Trybunał wzywa do ponownego przeanalizowania przepisów dotyczących wydatków UE i
zaleca uproszczenie ram prawnych. Okres programowania 2014-2020 będzie
prawdopodobnie nadal ukierunkowany na wydatki – a więc na rozdysponowanie i

wydatkowanie środków z budżetu UE – zamiast położyć nacisk na efekty, jakie mają zostać
osiągnięte za pośrednictwem tych środków.

„Obywatele europejscy mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich pieniądze i czy są
one wydawane we właściwy sposób”, powiedział prezes Trybunału Vítor Caldeira. „Mają
także prawo wiedzieć, czy przynoszą one odpowiednie efekty, zwłaszcza w okresie, gdy
finanse publiczne znajdują się pod tak dużą presją.”

W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany przez Trybunał poziom
błędu za rok budżetowy 2012 wynosi 4,8% (3,9% w 2011 r.). W 2012 r. we wszystkich
obszarach wydatków operacyjnych wystąpił istotny poziom błędu. Szacowany poziom błędu
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nie jest miarą nadużyć czy marnotrawstwa. Jest to oszacowanie kwot, które nie powinny

były zostać wypłacone, ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z odpowiednimi
przepisami. Do typowych błędów zalicza się płatności na rzecz niekwalifikowalnych
beneficjentów lub projektów bądź też zamówienia na usługi, towary lub inwestycje,

zrealizowane z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

W 2012 r. wydatki z budżetu UE wyniosły 138,6 mld euro, z czego około 80% podlega
zarządzaniu wspólnemu przez Komisję i państwa członkowskie. Trybunał krytycznie odniósł
się do przypadków, kiedy władze państw członkowskich dysponowały wystarczającymi
informacjami, aby wykryć i skorygować błędy przed złożeniem wniosków o zwrot
kosztów z budżetu UE. Przepisy obowiązujące w bieżącym okresie wydatkowania 2007-2013

w ograniczonym stopniu motywują państwa członkowskie do bardziej skutecznego

wykorzystywania systemów zarządzania finansami. Przykładowo w przypadku wydatków w
ramach polityki spójności wnioski zawierające błędy można wycofać i zastąpić innymi, nie
tracąc przy tym środków z budżetu UE.

W ustaleniach z kontroli i opiniach Trybunału zawarto wskazówki, jak poprawić zarządzanie
finansami UE. W związku z tym Trybunał zaleca, by poczynione przez niego uwagi zostały
w pełni uwzględnione podczas prac nad ostatecznym kształtem przepisów dotyczących
zarządzania i kontroli w ramach finansowych 2014-2020.

W opinii Trybunału skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej przedstawia

rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Unii na dzień 31 grudnia

2012 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za
zakończony w tym dniu rok budżetowy.

Dochody UE leżące u podstaw rozliczeń za 2012 r. są we wszystkich istotnych aspektach
legalne i prawidłowe. Zobowiązania leżące u podstaw rozliczeń za 2012 r. są we
wszystkich istotnych aspektach legalne i prawidłowe.

Zbadane systemy nadzoru i kontroli są częściowo skuteczne pod względem zapewniania
legalności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń. We wszystkich grupach

polityk obejmujących wydatki operacyjne wystąpił istotny poziom błędu. Według szacunków
Trybunału najbardziej prawdopodobny poziom błędu w leżących u podstaw rozliczeń
płatnościach uznanych jako wydatki wynosi 4,8%.
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Z tego też względu, w opinii Trybunału, w płatnościach leżących u podstaw rozliczeń za rok
zakończony w dniu 31 grudnia 2012 r. występuje istotny poziom błędu.

W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany poziom błędu w 2012 r.
wzrósł po raz kolejny – z 3,9% do 4,8%. Część tego wzrostu (0,3 punktu procentowego)

wynika ze zmiany stosowanego przez Trybunał podejścia do doboru próby. Od 2009 r. – po

trzech kolejnych latach spadku – szacowany poziom błędu co roku wzrastał.

Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest nadal „Rozwój obszarów
wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie”, w którym szacowany poziom
błędu wyniósł 7,9%. W kolejnym pod tym względem obszarze „Polityka regionalna, energia i
transport” szacowany poziom błędu wyniósł 6,8%.

Największy wzrost szacowanego poziomu błędu odnotowano w obszarach: „Zatrudnienie
i sprawy społeczne”, „Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia” oraz „Polityka
regionalna, energia i transport”.

W przypadku większości transakcji obarczonych błędem w obszarach objętych zarządzaniem
dzielonym (np. rolnictwo i spójność) organy państw członkowskich dysponowały
wystarczającymi informacjami, aby wykryć i skorygować błędy.

Istotna różnica między środkami na pokrycie zobowiązań a środkami na pokrycie płatności,
w połączeniu ze znaczną kwotą niewykorzystanych środków na początku obecnego okresu
programowania, spowodowała skumulowanie niewykorzystanych zobowiązań
odpowiadające okresowi 2 lat i 3 miesięcy (217 mld euro na koniec 2012 r.). Sytuacja taka
prowadzi do obciążenia budżetu na płatności. Aby temu zaradzić, Komisja musi planować
swoje potrzeby dotyczące płatności w perspektywie średnio- i długoterminowej.

W przypadku wielu obszarów budżetu UE ramy prawne są złożone, a ukierunkowanie na

uzyskiwanie wyników jest niewystarczające. Wnioski legislacyjne dotyczące rolnictwa i
spójności na okres programowania 2014-2020 pozostają jednak w zasadniczym stopniu
oparte na wkładach (ukierunkowane na wydatki), a zatem w dalszym ciągu kładzie się nacisk
na zachowanie zgodności z wymogami, a nie na uzyskiwanie wyników.

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontroli Unii Europejskiej.
Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem
łańcucha rozliczalności UE. Produkty Trybunału są wykorzystywane do rozliczania – w
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szczególności w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium – zarządzających
budżetem UE. Jest to głównie Komisja, ale także inne instytucje i organy UE. W zarządzaniu
dzielonym dużą rolę odgrywają również państwa członkowskie.

Trybunał bada próby transakcji w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim
dochody, wydatki jako całość, jak również poszczególne obszary wydatków (grupy obszarów
polityk) są obciążone błędem.

2. Sprawozdanie roczne za 2012 r. – najczęściej zadawane pytania

1. Czy Europejski Trybunał Obrachunkowy zaaprobował sprawozdanie finansowe
za 2012 r.?

Tak. Trybunał zaaprobował sprawozdanie finansowe za 2012 r., gdyż uznał je za
kompletne i poprawne, podobnie jak miało to miejsce od roku budżetowego 2007.
Trybunał stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2012 r. we wszystkich istotnych
aspektach rzetelnie przedstawia sytuację finansową Unii Europejskiej oraz jej wyniki za
badany rok.

Oprócz poświadczenia, że w sprawozdaniu finansowym poprawnie wykazano dochody i

wydatki, Trybunał zobowiązany jest jednak również do wydania opinii, czy płatności były
dokonywane zgodnie z odpowiednimi przepisami. W 2012 r., podobnie jak w poprzednich

latach, Trybunał nie jest w stanie poświadczyć, że płatności były legalne i prawidłowe,
co jest powodem wydania negatywnej opinii w zakresie prawidłowości wydatków.

2. Łączny budżet UE w 2012 r. wynosił 138,6 mld euro, a poziom błędu wyniósł
4,8%. Czy oznacza to, że zmarnowano niemal 7 mld euro środków UE?

Nie. W przeszłości niektórzy komentatorzy mnożyli łączny budżet UE przez poziom błędu, a
otrzymaną w ten sposób kwotę określali mianem „zmarnowanych środków”. Takie

uproszczone podejście może jednak wprowadzać w błąd. Na potrzeby sprawozdania

rocznego dotyczącego budżetu ogólnego UE Trybunał sprawdza, czy środki UE zostały
spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i właściwie rozliczone.

Niektóre z wykrytych błędów dotyczą środków, które zostały nieprawidłowo wydatkowane,
jak na przykład ukierunkowane na zapewnienie długotrwałych korzyści wsparcie dla firm
zatrudniających bezrobotnych, które jednak nie spełniły warunku utrzymania pracowników
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przez minimalny okres. Inny przykład to udzielenie firmie zamówienia na budowę autostrady
z wolnej ręki, a więc bez umożliwienia innym potencjalnym oferentom przedstawienia ich
ofert, tak aby uzyskać możliwie najlepszą cenę.

Przykłady te świadczą o braku wydajności, niekoniecznie zaś o marnotrawstwie. Fundusze
UE zostały bowiem spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem i przyniosły pewne
korzyści, mimo że nie przestrzegano w pełni warunków dotyczących ich wykorzystania. Z
drugiej strony środki wydatkowane legalnie i prawidłowo również mogą zostać
zmarnotrawione, jak choćby w przypadku budowy autostrady bez uwzględnienia potrzeb
ruchu drogowego.

3. Co zatem oznacza szacowany poziom błędu w wysokości 4,8%?

4,8% to szacunek kwot, które nie powinny zostać wypłacone z budżetu UE, ponieważ nie
zostały wykorzystane zgodnie z odpowiednimi przepisami, a zatem nie spełniły celów
określonych przez Radę i Parlament w prawodawstwie unijnym.

Do typowych błędów zalicza się płatności na rzecz niekwalifikowalnych beneficjentów

lub projektów bądź też zamówienia na usługi, towary lub inwestycje, zrealizowane z
naruszeniem przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych. Zob. schemat 5:

Udział poszczególnych rodzajów błędów w ogólnie szacowanym poziomie błędu. Nie
wszystkie nielegalne lub nieprawidłowe płatności stanowią niegospodarność, podobnie jak
nie wszystkie wydatki dokonywane legalnie i prawidłowo są wykorzystywane optymalnie.
Wyrażonego procentowo poziomu błędu nie należy zatem traktować w odniesieniu do
łącznego budżetu UE jako „marnotrawstwa” lub „straty pieniędzy”.

4. Jak powstają błędy?

Do błędów dochodzi, gdy beneficjenci nie przestrzegają przepisów przy ubieganiu się o
środki UE. Aby beneficjenci mogli ubiegać się o wsparcie unijne, wymaga się od nich
przestrzegania określonych zasad unijnych oraz niekiedy krajowych. Mają one
zagwarantować, że wydatki będą przeznaczone na cele określone przez Radę i Parlament.
Do błędów dochodzi, gdy zasady te zostają złamane – na przykład gdy rolnicy nie
przestrzegają podjętych zobowiązań środowiskowych, promotorzy projektów nie stosują się
do przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, bądź gdy ośrodki badawcze
wnioskują o zwrot kosztów niezwiązanych z projektami finansowanymi ze środków UE. W
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sprawozdaniu rocznym za 2012 r. przedstawiono konkretne przykłady błędów wykrytych w
trakcie badań kontrolnych.

5. Czy jeśli w 2012 r. szacowany poziom błędu w płatnościach UE wyniósł 4,8%,
oznacza to, że 95,2% budżetu UE wydatkowano zgodnie z przepisami?

Nie. Opinia Trybunału na temat wydatków UE opiera się na szerokiej próbie obejmującej
wszystkie obszary polityki. Transakcje objęte próbą są szczegółowo badane, a wykryte błędy
sumowane w postaci szacowanego poziomu błędu.

Istnieje jednak wiele błędów, których Trybunał nie kwantyfikuje, jak np. drobne naruszenia

przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących działań promocyjnych czy nieprawidłowa transpozycja dyrektyw UE do
przepisów krajowych. Błędy takie nie są uwzględniane w poziomie błędu szacowanym przez
Trybunał.

6. Czy błędy oznaczają nadużycia finansowe?

Niekoniecznie. Nadużycie finansowe jest aktem umyślnego oszustwa w celu odniesienia
korzyści. Choć procedury kontrolne Trybunału nie mają na celu wykrywania nadużyć,
każdego roku w trakcie badań kontrolnych Trybunał stwierdza nieliczne przypadki podejrzeń
nadużycia finansowego. Przypadki te są zgłaszane do OLAF (Europejskiego Urzędu ds.
Zwalczania Nadużyć Finansowych), który przeprowadza dochodzenie i w razie konieczności

monitoruje każdy taki przypadek we współpracy z władzami państw członkowskich.

7. Czy zarządzanie finansami UE polepsza się czy pogarsza?

Z roku na rok jest ono stosunkowo stabilne, choć zależy to również od obszaru polityki.
Przykładowo w obszarze rolnictwa szacowany poziom błędu od kilku lat rośnie. W
przypadku funduszy strukturalnych – po trzech kolejnych latach spadku – od 2009 r.

szacowany poziom błędu co roku wzrasta.

Trybunał wielokrotnie zalecał dalsze uproszczenie zasad, aby poprawić jakość wydatkowania

i zmniejszyć poziom błędu. Analiza pokazuje, że w przypadku Europejskiego Funduszu
Społecznego takie uproszczenie miało pozytywny wpływ.
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8. Gdzie leżą główne problemy – po stronie państw członkowskich czy Komisji
Europejskiej?

Po obydwu stronach. Trybunał szacuje, że poziom błędu w wydatkach zarządzanych
wspólnie przez Komisję i państwa członkowskie wynosi 5,3%. W przypadku reszty
wydatków operacyjnych, którymi zarządza bezpośrednio Komisja, wynosi on 4,3%. Trybunał
wykrył wiele uchybień w systemach zarządzania i kontroli zarówno na poziomie państw
członkowskich, jak i Komisji.

Obszary objęte zarządzaniem dzielonym, takie jak polityka rolna i regionalna, stanowią 80%
wydatków UE. W przypadku wielu błędów wykrytych w trakcie kontroli władze państw
członkowskich dysponowały informacjami umożliwiającymi ich wykrycie i skorygowanie
przed złożeniem wniosku o zwrot kosztów do Komisji. Wciąż istnieje zatem możliwość
bardziej skutecznego wykorzystania systemów zarządzania finansami i ograniczenia poziomu
błędu.

9. Dlaczego Trybunał zmienił sposób przeprowadzania niektórych corocznych prac
kontrolnych? Czy nie utrudni to dokonywania porównań z poprzednimi latami?

W tym roku zmodyfikowano podejście do doboru próby transakcji, tak aby ich badanie we

wszystkich obszarach wydatków odbywało się na tych samych zasadach – w momencie

kiedy Komisja zaakceptuje i zarejestruje wydatek, potwierdzając tym samym, że uważa daną
płatność z budżetu UE za uzasadnioną. W ten sposób skontrolowane populacje będą z roku
na rok bardziej stabilne, gdyż wyeliminowany zostanie zmienny poziom zaliczek. Wpływ,
jaki to ujednolicenie stosowanego przez Trybunał podejścia do doboru próby miało na
szacowany poziom błędu w budżecie na 2012 r. jako całości, wyniósł zaledwie 0,3 punktu
procentowego.

10. Dlaczego koncentrować się na błędach, skoro Komisja może wystąpić do państw
członkowskich o zwrot nieprawidłowo wydatkowanych środków?

W większości przypadków, gdy środki zostały wydatkowane nieprawidłowo, Komisja
nie występuje do państw członkowskich o fizyczny zwrot tych środków. Zgodnie z

obowiązującymi przepisami w sytuacji, gdy we wnioskach o zwrot kosztów zostaną wykryte
błędy, państwa członkowskie mogą dokonać realokacji środków UE na inne projekty i
otrzymać dodatkowe fundusze UE po przedstawieniu faktur.
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Korekty finansowe i odzyskane środki są uwzględniane w szacowanym przez Trybunał
poziomie błędu, o ile prowadzą do wycofania błędnych płatności dokonanych w trakcie
roku: innymi słowy, jeśli niepoprawnie dokonany wydatek zostanie wykryty i wykluczony z

deklaracji przesłanej przez dane państwo członkowskie Komisji lub prowadzi do odzyskania
środków od beneficjentów w trakcie roku. Te warunki są jednak rzadko spełnione.

W przypadku rolnictwa większość korekt finansowych nie prowadzi do odzyskania

środków od beneficjentów, natomiast w przypadku wydatków na politykę spójności
większość korekt ma charakter ryczałtowy i nie prowadzi do szczegółowych korekt na
poziomie projektów.

W bieżącym okresie wydatkowania 2007-2013 państwa członkowskie mają niewielką
motywację do składania prawidłowych wniosków, ponieważ wnioski zawierające błędy
można wycofać i zastąpić innymi, nie tracąc przy tym środków z budżetu UE.

11. Czy Trybunał mógłby zaaprobować wydatki UE, gdyby przeprowadził więcej
prac kontrolnych?

Nie. Trybunał uzyskał wystarczające dowody, by mieć pewność, że poziom błędu w
wydatkach UE jest istotny. Dodatkowe prace kontrolne nic by w tej kwestii nie zmieniły.

12. Czy błędy wykryte przez Trybunał wynikały z ograniczenia dostępu do
dokumentów w państwach członkowskich lub w siedzibach beneficjentów
końcowych?

Nie. Na mocy Traktatu Trybunał dysponuje szerokimi prawami dostępu, a państwa
członkowskie i beneficjenci końcowi wykazywali chęć współpracy w procesie kontroli.

Opracowała:
Dr Magdalena Skulimowska1

Nota informacyjna dotycząca sprawozdań rocznych za 2012 r. Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/INAR12/INAR12_PL.pdf

1 Na podstawie informacji Europejskiego Trybunału Obrachunkowego.
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Przemówienie Vítora Caldeiry, prezesa Europejskiego Trybunału Obrachunkowego:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/SPEECH_AR12/a13_38.PL.pdf

Sprawozdanie roczne za rok budżetowy 2012:
http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/AR12/AR12_PL.pdf
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SŁOWO WSTĘPNE PREZESA

Sprawozdania roczne Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego – jedno dotyczące budżetu UE, a drugie 
dotyczące Europejskich Funduszy Rozwoju – są pomocne 
Parlamentowi Europejskiemu, Radzie i opinii publicznej 
w ocenie zarządzania finansami publicznymi UE.

Wykonując swój budżet w 2012 r., UE miała do czynienia 
z szeregiem wyzwań w dziedzinie zarządzania finansami. 
Wyzwania te związane były między innymi z rosnącym 
poziomem płatności końcowych, wynikającym z dobiega-
jących końca ram finansowych, a także ze skutkami pre-
sji, pod którą znalazły się finanse poszczególnych państw. 
Ogółem z budżetu UE wydanych zostało 138,6 mld euro.

W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany przez Trybunał poziom błędu wyniósł 
w 2012 r. 4,8% (3,9% w 2011 r.). Wzrost odnotowano niemal we wszystkich poszczególnych obszarach 
wydatków. W 2012 r. we wszystkich obszarach wydatków operacyjnych wystąpił istotny poziom błędu.

Szacowany przez Trybunał poziom błędu nie jest miarą nadużyć, braku wydajności czy też marno-
trawstwa powiązanego z wydatkami. Jest to oszacowanie kwot, które nie powinny były zostać wypła-
cone, ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z odpowiednimi przepisami. Do typowych błędów 
zalicza się płatności na niekwalifikowalne wydatki lub też zamówienia zrealizowane z naruszeniem 
przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Podczas gdy UE opracowuje programy wydatkowania dla ram finansowych 2014-2020, znacząca część 
zobowiązań finansowych z ubiegłych lat wciąż pozostaje nieuregulowana. Sytuacja taka będzie sta-
nowiła dodatkowe obciążenie w odniesieniu do przepływów pieniężnych UE i może spowodować 
wzrost ryzyka wystąpienia błędów w ciągu najbliższych kilku lat.

Instytucje UE i państwa członkowskie mają teraz wyjątkową sposobność, aby wykorzystać doświad-
czenia zdobyte podczas realizacji obecnych ram finansowych do poprawy zarządzania finansami UE 
w kolejnych ramach finansowych, w szczególności poprzez uwzględnienie ustaleń i zaleceń zawar-
tych w sprawozdaniach Trybunału.

W oparciu o solidne dowody Trybunał Obrachunkowy wydaje poświadczenie wiarygodności w od-
niesieniu do zarządzania finansami UE, ostrzega o ryzyku oraz wskazuje możliwości ulepszeń,  
przyczyniając się w ten sposób do wzmocnienia rozliczalności UE przed obywatelami.

 

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA

 Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego





3
Kontrola UE za 2012 r. w sKróciE  
nota informacyjna dotycząca sprawozdań rocznych za 2012 r.

SPIS TREŚCI

4–15  OCENA OGÓLNA

5 NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI 

6–12 WYDATKOWANIE PIENIĘDZY UE ZGODNIE Z PRZEPISAMI

13–15 BUDŻET UE A UZYSKIWANE REZULTATY

16–34 SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONTROLI WYDATKÓW I DOCHODÓW

17–18  DOCHODY

19–20 ROLNICTWO: WSPARCIE RYNKU I POMOC BEZPOŚREDNIA

21–22 ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH, ŚRODOWISKO NATURALNE, RYBOŁÓWSTWO I ZDROWIE

23–25 POLITYKA REGIONALNA, ENERGIA I TRANSPORT

26–27 ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

28–29 STOSUNKI ZEWNĘTRZNE, POMOC I ROZSZERZENIE

30–31 BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI WEWNĘTRZNE

32 WYDATKI ADMINISTRACYJNE I INNE

33–34 EUROPEJSKIE FUNDUSZE ROZWOJU (EFR)

35–41 INFORMACJE DODATKOWE I KONTEKST

36–37 BUDŻET UE NA 2012 R.

38–39 PODEJŚCIE DAS W SKRÓCIE

40–41 TRYBUNAŁ I JEGO PRACE



4
Kontrola UE za 2012 r. w sKróciE  
nota informacyjna dotycząca sprawozdań rocznych za 2012 r.

OCENA OGÓLNA



5
Kontrola UE za 2012 r. w sKróciE  
nota informacyjna dotycząca sprawozdań rocznych za 2012 r.

NAJWAŻNIEJSZE WNIOSKI

W opinii Trybunału skonsolidowane sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej przedstawia rzetelnie 
we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Unii na dzień 31 grudnia 2012 r. oraz wyniki 
transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy.

Dochody UE leżące u podstaw rozliczeń za 2012 r. są we wszystkich istotnych aspektach legalne 
i prawidłowe.

Zobowiązania leżące u podstaw rozliczeń za 2012 r. są we wszystkich istotnych aspektach legal-
ne i prawidłowe.

Zbadane systemy nadzoru i kontroli są częściowo skuteczne pod względem zapewniania legal-
ności i prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń. We wszystkich grupach polityk obej-
mujących wydatki operacyjne wystąpił istotny poziom błędu. Według szacunków Trybunału najbar-
dziej prawdopodobny poziom błędu w leżących u podstaw rozliczeń płatnościach uznanych 
jako wydatki wynosi 4,8%.

Z tego też względu, w opinii Trybunału, w płatnościach leżących u podstaw rozliczeń za rok zakoń-
czony w dniu 31 grudnia 2012 r. występuje istotny poziom błędu.

Pełny tekst poświadczenia wiarygodności znajduje się w rozdziale 1 sprawozdania rocznego za 2012 r.

 v W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany poziom błędu w 2012 r. 
wzrósł po raz kolejny – z 3,9% do 4,8%. Część tego wzrostu (0,3 punktu procentowego) wy-
nika ze zmiany stosowanego przez Trybunał podejścia do doboru próby. Od 2009 r. – po trzech 
kolejnych latach spadku – szacowany poziom błędu co roku wzrastał.

 v „Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie” to wciąż najbardziej 
podatny na błędy obszar wydatkowania, w którym szacowany poziom błędu wyniósł 7,9%. 
W kolejnym pod tym względem obszarze „Polityka regionalna, energia i transport” szacowany 
poziom błędu wyniósł 6,8%.

 v Największy wzrost szacowanego poziomu błędu odnotowano w obszarach: „Zatrudnienie 
i sprawy społeczne”, „Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia” oraz „Polityka regionalna, 
energia i transport”.

 v W przypadku większości transakcji obarczonych błędem w obszarach objętych zarządzaniem 
dzielonym (np. rolnictwo i spójność), organy państw członkowskich dysponowały wystar-
czającymi informacjami, aby wykryć i skorygować błędy.

 v Istotna różnica między środkami na pokrycie zobowiązań a środkami na pokrycie płatności, 
w połączeniu ze znaczną kwotą niewykorzystanych środków na początku obecnego okresu 
programowania, spowodowała skumulowanie niewykorzystanych zobowiązań odpowiadające 
okresowi 2 lat i 3 miesięcy (217 mld euro na koniec 2012 r.). Sytuacja taka prowadzi do obciąże-
nia budżetu na płatności. By temu zaradzić, Komisja musi planować swoje potrzeby dotyczące 
płatności w perspektywie średnio- i długoterminowej.

 v W przypadku wielu obszarów budżetu UE ramy prawne są złożone, a ukierunkowanie na uzy-
skiwanie wyników jest niewystarczające. Wnioski legislacyjne dotyczące rolnictwa i spójności 
na okres programowania 2014-2020 pozostają jednak w zasadniczym stopniu oparte na wkła-
dach (ukierunkowane na wydatki), a zatem w dalszym ciągu kładzie się nacisk na zachowanie 
zgodności z wymogami, a nie na uzyskiwanie wyników.
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WYDATKOWANIE PIENIĘDZY UE ZGODNIE Z PRZEPISAMI

W tej sekcji przedstawiono najważniejsze wyniki kontroli finansowej i kontroli zgodności za rok  
budżetowy 2012.

Prawidłowość transakcji

Trybunał bada próby transakcji w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody i po-
szczególne obszary wydatków (grupy obszarów polityk) są obciążone błędem. Na schemacie 1 
przedstawiono wyniki badania dla budżetu UE jako całości. Na schemacie tym pokazano częstość 
występowania błędów w transakcjach oraz wpływ błędów, których skutki można określić ilościowo 
(szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu). Więcej informacji na temat podejścia kon-
trolnego Trybunału można znaleźć na s. 38.

Schemat 1 – Wyniki badania transakcji w odniesieniu do budżetu UE za 2012 r. jako całości

W odniesieniu do 2012 r. Trybunał nie stwierdził istotnego poziomu błędu w przypadku zobowiązań 
we wszystkich obszarach wydatków i w dochodach. W budżecie jako całości szacowany poziom błę-
du wyniósł 4,8%, co jest powodem wydania negatywnej opinii w zakresie prawidłowości wydatków.

Wystąpił 
istotny poziom 
błędu

4,8%

Wniosek 
z kontroli

Nie wystąpił 
istotny poziom 
błędu

Częstość 
błędów

20 mld 
EUR  

40 mld 
EUR  

60 mld 
EUR  

0

0,0%

80 mld 
EUR  

100 mld 
EUR  

120 mld 
EUR  

140 mld 
EUR

Skontrolowana kwota i najbardziej 
prawdopodobny poziom błędu

Y%X% Częstość błędów (odsetek skontrolowanych transakcji, 
w których wystąpił co najmniej jeden błąd kwantyfikowalny 
lub niekwantyfikowalny) 

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (poziom błędu 
oszacowany na podstawie błędów kwantyfikowalnych stwierdzonych 
w zbadanej próbie transakcji)   

Dochody

Wydatki
38%

0%

Uwaga: Do oszacowania poziomu błędu ETO stosuje standardowe techniki statystyczne (zob. załącznik 1.1 do rozdziału 1 sprawozdania rocznego).
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Na schemacie 2 przedstawiono także wyniki kontroli dla poszczególnych obszarów wydatków. Dodat-
kowe informacje dotyczące poszczególnych obszarów wydatków podano na stronach 19-32, a szcze-
gółowe informacje znaleźć można w odpowiednich rozdziałach sprawozdania rocznego za 2012 r.

Schemat 2 – Wyniki badania transakcji w odniesieniu do obszarów wydatków UE w 2012 r.

10 mld EUR
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lub niekwantyfikowalny)  

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu (poziom błędu 
oszacowany na podstawie błędów kwantyfikowalnych stwierdzonych 
w zbadanej próbie transakcji)   

3,3%

0,0%

Uwaga: Do oszacowania poziomu błędu ETO stosuje standardowe techniki statystyczne (zob. załącznik 1.1 do rozdziału 1 sprawozdania rocznego).
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Analiza wyników kontroli

W odniesieniu do wydatków z budżetu UE jako całości szacowany przez Trybunał poziom błędu 
wzrósł po raz kolejny – z 3,9% w 2011 r. do 4,8% w roku 2012 (zob. schemat 3). Część tego wzro-
stu (0,3 punktu procentowego) wynika ze zmiany stosowanego przez Trybunał podejścia do doboru 
próby. Od 2009 r. – po trzech kolejnych latach spadku – szacowany poziom błędu co roku wzrastał.

Schemat 3 – Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom 
błędu dla budżetu UE jako całości: od 2006 do 2012 r.

0%

2%

4%

6%

8%

10%

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

* Zmiana w podejściu ETO do doboru próby spowodowała znaczący wzrost najwyższego poziomu błędu w dwóch obszarach wydatków (zob. ramka poniżej). 
   Bez tej zmiany ogólny poziom błędu byłby niższy o 0,3 punktu procentowego. 

Najwyższy poziom błędu

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu wg poprzedniego podejścia*

Najbardziej prawdopodobny poziom błędu wg obecnego podejścia*

Najniższy poziom błędu

6,9%

Wydatki
UE

5,2%

7,3%

3,3%
3,7%

3,9%

4,5%
4,8%

Uwaga: Do oszacowania najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu ETO stosuje 
standardowe techniki statystyczne. Trybunał uzyskał pewność na poziomie 95%, 
że poziom błędu w kontrolowanej populacji leży pomiędzy najniższym poziomem 
błędu a najwyższym poziomem błędu. Więcej informacji na ten temat można 
znaleźć w załączniku 1.1 do rozdziału 1 sprawozdania rocznego.
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Schemat 4 – Porównanie szacowanego poziomu błędu 
w obszarach wydatków UE w latach 2011 i 2012

We wszystkich obszarach wydatków operacyjnych odnotowano wzrost szacowanego poziomu błę-
du (zob. schemat 4). Największy wzrost odnotowano w obszarach: „Zatrudnienie i sprawy społeczne”,  
„Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia” oraz „Polityka regionalna, energia i transport”.  
„Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo i zdrowie” to wciąż najbardziej  
podatny na błędy obszar wydatkowania, w którym szacowany poziom błędu wyniósł 7,9%. W ko-
lejnym pod tym względem obszarze „Polityka regionalna, energia i transport” szacowany poziom  
błędu wyniósł 6,8%.

2011 2012

* Zmiana w podejściu ETO do doboru próby spowodowała znaczący wzrost najwyższego poziomu błędu w obszarach wydatków „Stosunki zewnętrzne, pomoc 
    i rozszerzenie” oraz „Badania naukowe i inne polityki wewnętrzne” (zob. ramka poniżej oraz odpowiednie sekcje dotyczące tych obszarów wydatków).
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Podejście Trybunału do doboru próby: co uległo zmianie, dlaczego to podejście jest  
lepsze i jakie są jego skutki

Podejście do doboru próby kontrolnej zostało zmodyfikowane. Obecnie badanie transakcji we 
wszystkich obszarach wydatków odbywa się na tych samych zasadach – w momencie kiedy  
Komisja zaakceptuje i zarejestruje wydatek, potwierdzając tym samym, że uważa daną płatność 
z budżetu UE za uzasadnioną.

Przeprowadzane przez Trybunał badanie próby transakcji obejmuje obecnie płatności okreso-
we, płatności końcowe oraz rozliczenie zaliczek (płatności uznane jako wydatki). Zmiana ozna-
cza, że wszystkie obszary zarządzania dzielonego i niedzielonego są obecnie badane w sposób 
porównywalny. Ponadto skontrolowane populacje będą z roku na rok bardziej stabilne, gdyż nie 
będą uzależnione od zmiennego poziomu zaliczek i ich wpływu na poziom błędu.

Zmiana ta ma niewielki wpływ na ogólny najbardziej prawdopodobny poziom błędu (zob. sche-
mat 3), jednak znacząco go zwiększa w obszarach wydatków „Stosunki zewnętrzne, pomoc i roz-
szerzenie” oraz „Badania naukowe i inne polityki wewnętrzne” (zob. odpowiednie sekcje na s. 28-31).

Właściwe stosowanie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych pozwala uzyskać 
pewność, że pieniądze pochodzące od podatników europejskich są lepiej wykorzystywane. Podział 
ogólnego szacowanego poziomu błędu według rodzajów błędów dowodzi, że we wszystkich obsza-
rach płatności istotny problem w zakresie zgodności stanowią przypadki poważnego naruszenia 
przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych (zob. schemat 5). Oznacza to, że cele, 
jakim służą te przepisy, czyli uczciwa konkurencja oraz udzielenie zamówienia najodpowiedniejsze-
mu oferentowi, nie zostały osiągnięte.

Schemat 5 – Udział poszczególnych rodzajów błędów w ogólnie szacowanym poziomie błędu
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Korekty finansowe i odzyskiwanie środków

Korekty finansowe zgłoszone jako zrealizowane w 2012 r. wyniosły 3,7 mld euro, tj. ponad trzy razy 
więcej niż w 2011 r. (1,1 mld euro). Około 50% (1,8 mld euro) korekt finansowych zrealizowanych 
w 2012 r. dotyczy wykorzystania środków z Funduszu Spójności w Hiszpanii w latach 2000-2006.  
Poziom odzyskanych środków pozostał w zasadzie stały i wynosił 678 mln euro (w 2011: 733 mln euro).

Czy UE występuje o zwrot środków?

Po zrealizowaniu płatności z budżetu UE Komisja oraz ewentualnie państwa członkowskie – 
jeśl i  dane wydatk i podlegają wspólnemu zarządzaniu – mogą dokonać kontroli  ex post  
w zakresie funkcjonowania systemów kontroli i zadeklarowanych wydatków. Może to skutko-
wać korektami finansowymi lub odzyskaniem środków.

Korekty finansowe mają głównie za zadanie zaradzić niedociągnięciom w systemach zarządza-
nia. W rolnictwie skutkiem stosowania korekt jest zmniejszenie funduszy UE przeznaczonych dla 
państw członkowskich, których dotyczą te korekty. W polityce spójności wpływ korekt finanso-
wych zależy od tego, czy państwo członkowskie przyjmie korektę zaproponowaną przez Komisję:

- Zazwyczaj państwa członkowskie zgadzają się na zaproponowaną korektę finansową oraz do-
konanie zryczałtowanej korekty w odniesieniu do ich wniosków o płatność lub na dokona-
nie korekt szczegółowych na poziomie projektów. Środki takie mogą zostać ponownie przy-
dzielone na inne obszary wydatkowania w tym samym państwie członkowskim.

- Jeżeli państwo członkowskie nie przyjmie zaproponowanej korekty finansowej, Komisja może 
sama podjąć formalną decyzję o jej zastosowaniu. Pociąga to za sobą obniżkę netto wkładu 
UE na rzecz danego państwa członkowskiego.

Kwestia, czy korekty finansowe prowadzą do odzyskania środków od beneficjentów, zależy od 
tego, z jakiego powodu je zastosowano, oraz od działań podjętych przez organy danego pań-
stwa członkowskiego.

Odzyskiwanie środków służy do skorygowania nieprawidłowych wydatków na poziomie pro-
jektów: beneficjent zwraca całość lub część nienależnie otrzymanych środków organowi, któ-
ry dokonał pierwotnej płatności. Środki te są włączane do puli środków dostępnych dla innych 
beneficjentów.

Korekty finansowe i odzyskane środki są uwzględniane w szacowanym przez Trybunał poziomie błę-
du, o ile prowadzą do wycofania błędnych płatności dokonanych w trakcie roku. Innymi słowy, jeśli 
niepoprawnie dokonany wydatek zostanie wykryty i wykluczony z deklaracji przesłanej Komisji lub 
prowadzi do odzyskania środków od beneficjentów w trakcie roku. Te warunki są jednak rzadko speł-
nione. W przypadku rolnictwa większość korekt finansowych nie prowadzi do odzyskania środków 
od beneficjentów. W obrębie polityki spójności większość korekt to finansowe korekty ryczałtowe, 
które często nie mają przełożenia na korekty szczegółowe na poziomie projektów.

Komisja czyni znaczne starania, aby wykryć nieskuteczne systemy nadzoru i kontroli i je usprawnić, 
do czego zobowiązują ją przepisy UE. Na okres programowania 2014-2020 Komisja zaproponowała, 
by nieprawidłowości wykryte po przekazaniu przez władze krajowe rocznego sprawozdania finanso-
wego prowadziły do automatycznej obniżki netto wkładu UE, co zwiększy motywację państw człon-
kowskich do przeprowadzania skutecznych kontroli.
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Obciążenie budżetu na płatności

W 2012 r. Komisja nie była w stanie zrealizować wszystkich wniosków o płatność z dostępnego bu-
dżetu. Wśród powodów zaistnienia takiej sytuacji były wzrost różnicy między środkami na pokrycie 
zobowiązań a środkami na pokrycie płatności oraz nagromadzenie zobowiązań pozostających do 
spłaty z poprzednich lat.

Czym są zobowiązania i płatności?

Co roku budżet składa się z dwóch elementów: zobowiązań (obietnic wypłaty w roku bieżą-
cym lub kolejnych latach) oraz płatności (obejmujących wypłaty środków w roku bieżącym). 
Roczne pułapy na zobowiązania i płatności określone są w wieloletnich ramach finansowych 
uzgodnionych przez Radę i Parlament. Płatności można dokonać jedynie w oparciu o zatwier-
dzone zobowiązanie.

W trakcie obecnych wieloletnich ram finansowych (2007-2013) roczne budżety na zobowiązania pra-
wie osiągały pierwotnie ustalone pułapy, jednak budżety na płatności były znacznie poniżej tych 
pułapów. Nierównowaga strukturalna, w połączeniu ze znaczną kwotą niewykorzystanych środków 
na początku obecnego okresu programowania, spowodowała skumulowanie niewykorzystanych  
zobowiązań odpowiadające okresowi 2 lat i 3 miesięcy (217 mld euro na koniec 2012 r.). W kolejnych  
latach te zobowiązania płatnicze będą wymagały uregulowania.

Dokonanie płatności na podstawie zobowiązania nie zawsze kończy się dokonaniem ostatecznego 
wydatku. Komisja często dokonuje płatności w postaci zaliczek na finansowanie działań, godząc się 
na uzasadnienie wykorzystania funduszy w kolejnych latach. Liczba nierozliczonych zaliczek wzro-
sła znacząco w ostatnich latach. W 2012 r. zaliczki brutto wyniosły 80 mld euro. Wydłużone okresy  
zaliczkowania mogą prowadzić do zwiększonego ryzyka błędu lub strat dla budżetu UE.

Obciążenie budżetu na płatności wymaga od Komisji planowania potrzeb dotyczących płatności 
w perspektywie średnio- i długoterminowej. Trybunał jest zdania, że Komisja powinna sporządzić 
i opublikować długofalową prognozę przepływów pieniężnych, określającą przyszłe zapotrzebowa-
nie na płatności, aby pomóc w zdefiniowaniu przyszłych potrzeb, zaplanowaniu priorytetów budże-
towych oraz zapewnieniu, by zatwierdzone roczne budżety zawierały środki na pokrycie koniecz-
nych płatności.

Pełne informacje na temat przedstawionych wyżej najważniejszych ustaleń można znaleźć 
w rozdziale 1 sprawozdania rocznego dotyczącego budżetu UE za 2012 r. pt. „Poświadczenie 
wiarygodności oraz informacje leżące u jego podstaw”.
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BUDŻET UE A UZYSKIWANE REZULTATY

Wyniki osiągane w ramach budżetu UE ocenia się przez pryzmat zasad należytego zarządzania fi -
nansami (oszczędność, wydajność i skuteczność). Pomiar wyników ma kluczowe znaczenie w całym 
procesie interwencji publicznej. Uwzględnia on nakłady (finansowe, ludzkie, materiałowe, organiza-
cyjne oraz środki legislacyjne, które są niezbędne do realizacji programu), produkty (uzyskane w wy-
niku programu towary i usługi), rezultaty (bezpośredni wpływ programu na jego adresatów i od-
biorców) oraz oddziaływanie (długoterminowe zmiany społeczne, które nastąpiły na skutek działań 
podjętych przez UE).

Brak ukierunkowania na uzyskiwanie wyników

W przypadku wielu obszarów budżetu UE ramy prawne są złożone, a ukierunkowanie na uzyskiwanie 
wyników jest niewielkie. Wnioski w sprawie rozporządzeń dotyczących nowego Funduszu Spójno-
ści i wspólnej polityki rolnej na okres programowania 2014-2020 pozostają w zasadniczym stopniu 
oparte na wkładach (ukierunkowane na wydatki), a zatem nacisk w nich położony jest na zachowanie 
zgodności z wymogami, a nie na uzyskiwanie wyników. W nowych rozporządzeniach dotyczących roz-
woju obszarów wiejskich ustanowiono na przykład rozbieżny i bardzo szeroko zakrojony zestaw ce-
lów, lecz nie zawarto w nich ani zakładanych rezultatów i oddziaływania, ani odnośnych wskaźników.

W przypadku dużej części budżetu UE maksymalny poziom wydatków w poszczególnych działach 
wieloletnich ram finansowych jest przedstawiony w podziale na roczny przydział środków dla każ-
dego państwa członkowskiego. Wyzwaniem jest uzyskiwanie dobrych jakościowo rezultatów w ra-
mach programów, w których środki są z góry przydzielane państwom członkowskim i w których peł-
na absorpcja tych środków stanowi cel domyślny.

W sprawozdawczości na temat osiągnięć polityki zachodzą zmiany, lecz jej 
użyteczność jest nadal ograniczona

Dyrektorzy generalni Komisji w planach zarządzania dyrekcją generalną ustalają cele w zakresie wy-
ników w podlegających im obszarach polityki, a następnie w rocznych sprawozdaniach z działalno-
ści przedstawiają ich realizację. Trybunał dokonał przeglądu planów zarządzania oraz rocznych spra-
wozdań z działalności sporządzonych w wybranych dyrekcjach generalnych Komisji (ds. Konkurencji;  
ds. Mobilności i Transportu oraz ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa). W rezultacie stwierdzono na-
stępujące główne problemy dotyczące sprawozdawczości na temat osiągnięć polityki w danym roku:

ο Cele przejęte bezpośrednio ze strategicznych dokumentów o charakterze politycznym 
lub ustawodawczym często nie są dostatecznie konkretne.

Przykład: Cele polityki  są zbyt obszerne, aby mogły być wykorzystane jako cele  
dla dyrekcji generalnych

Dyrekcja Generalna ds. Konkurencji definiuje swój cel ogólny jako „wspieranie wzrostu gospodar-
czego, zatrudnienia i konkurencyjności” i monitoruje postępy w jego realizacji za pomocą wskaź-
nika wzrostu realnego PKB, wskaźnika zatrudnienia osób w wieku od 20 do 64 lat oraz odsetka 
unijnego PKB przeznaczonego na inwestycje w badania naukowe i rozwój. Ze względu na przyję-
cie strategicznego celu politycznego i zastosowanie nadrzędnych celów Komisji jako wskaźników 
oddziaływania dyrekcja ta nie jest w stanie wykazać własnego wkładu w realizację celów polityki.
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ο Jedynie 8 z 52 celów to cele zdefiniowane, wymierne, osiągalne, stosowne i określone 
w czasie (SMART, z ang. specific, measurable, achievable, relevant and timed).

Przykład: Cele SMART

Cel spełniający kryteria SMART: Jednym z celów Dyrekcji Generalnej ds. Mobilności i Transpor-
tu jest „realizacja podstawowej sieci transportowej do roku 2030”. Cel ten jest zdefiniowany, od-
powiedni i określony w czasie. Jego mierzalność jest zapewniona pod względem ilościowym 
(np. „usunięcie pięciu wąskich gardeł na głównych szlakach transportowych do roku 2017”).

Cel niespełniający kryteriów SMART: Jeden z celów przedstawionych przez Dyrekcję General-
ną ds. Mobilności i Transportu polega na „promowaniu nowoczesnej mobilności w miastach”.  
Nie jest on ani sprecyzowany (nie zawiera informacji na temat koniecznych zmian), ani wymier-
ny czy też określony w czasie.

ο Wskaźniki na potrzeby monitorowania uzyskanych wyników wymagają dopracowania.

Przykład: Dyrekcja generalna nie ma kontroli nad wskaźnikami

Dyrekcja Generalna ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa dysponuje wskaźnikami dotyczą-
cymi międzynarodowych negocjacji handlowych. Dyrekcja nie ma wpływu na te wskaźniki,  
są one zatem nieodpowiednie.

W zarządzaniu wynikami i sprawozdawczości w tym zakresie zachodzą zmiany i podjęto pewne dzia-
łania naprawcze, lecz jest za wcześnie, by ocenić ich rezultaty. W kontekście negocjacji dotyczących 
wieloletnich ram finansowych Komisja zaproponowała wspólne podejście ramowe w zakresie wyni-
ków, przeznaczone zarówno dla Komisji, jak i dla władz krajowych, oparte na uzgodnionych wskaź-
nikach produktu i rezultatu.

Sprawozdania oceniające nadal nie nadają się do wykorzystania w procedurze 
udzielania absolutorium

Zgodnie z Traktatami Komisja ma obowiązek sporządzić ogólne sprawozdanie oceniające finanse UE. 
Stanowi ono część dokumentacji, na podstawie której Parlament co roku udziela Komisji absoluto-
rium z wykonania przez nią budżetu UE. Na podstawie przeprowadzonej przez siebie oceny drugie-
go i trzeciego sprawozdania oceniającego Trybunał doszedł do wniosku, że choć nastąpiła pewna 
poprawa, to sprawozdanie wciąż nie dostarcza wystarczających, stosownych i wiarygodnych dowo-
dów wskazujących, co udało się osiągnąć dzięki realizacji polityk UE, w związku z czym nie nadaje 
się do wykorzystania w procedurze udzielania absolutorium.

Systemy sprawozdawczości i   rozliczalności niedostateczne, jeżeli  chodzi 
o przedstawianie rezultatów oraz oddziaływania osiągniętych dzięki fundu-
szom UE

W 25 sprawozdaniach specjalnych obejmujących szeroki zakres problematyki, przyjętych przez  
Trybunał w 2012 r., oceniono, czy interwencje unijne zostały przeprowadzone zgodnie z zasadą  
należytego zarządzania finansami (oszczędnie, wydajnie i skutecznie).
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W sprawozdaniu rocznym za 2012 r. Trybunał przeanalizował, jakie wnioski można wyciągnąć z jego 
sprawozdań specjalnych z 2012 r. na potrzeby przygotowania nowych programów i projektów na 
okres programowania 2014-2020 i ustalił, że:

ο występowały uchybienia pod względem stosowności, wiarygodności i aktualności danych 
dotyczących osiąganych wyników oraz

Przykład: Niedostateczna sprawozdawczość nie pozwoliła na ocenę stopnia osiągnięcia 
celów

W czasie kontroli dotyczącej finansowania infrastruktury gospodarowania odpadami komunal-
nymi Trybunał stwierdził istotne uchybienia dotyczące sprawozdawczości prowadzonej przez 
państwa członkowskie, z powodu których Komisja nie była w stanie we wszystkich przypadkach 
ocenić, czy wyniki osiągane przez państwo członkowskie były zgodne z celami UE w zakresie 
gospodarowania odpadami. Komisja sprawdzała co prawda spójność otrzymywanych danych, 
ale nie weryfikowała ich wiarygodności.

ο w kilku przypadkach zagrożona była trwałość rezultatów projektów UE.

Przykład: W perspektywie średnio- i długoterminowej zagrożona jest większość rezulta-
tów i korzyści płynących z projektów

W trakcie kontroli dotyczącej pomocy rozwojowej na rzecz dostępu do wody pitnej i podsta-
wowej infrastruktury sanitarnej w krajach Afryki Subsaharyjskiej Trybunał stwierdził, że zbadane 
projekty charakteryzowały się trwałością pod względem technicznym: promowano w nich wy-
korzystanie standardowych technologii i materiałów dostępnych lokalnie. W przypadku więk-
szości projektów rezultaty i korzyści nie będą jednak trwałe w perspektywie średnio- i długo-
terminowej, o ile nie zostanie zapewnione finansowanie ze źródeł innych niż opłaty.

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v wraz z ustawodawcą dopilnowała, by w nadchodzącym okresie programowania (2014-2020) 
położono nacisk na osiąganie wyników. Wymaga to ustalenia w przepisach sektorowych lub 
w inny wiążący sposób pewnej ograniczonej liczby wystarczająco doprecyzowanych celów wraz 
z odnośnymi wskaźnikami, oczekiwanymi rezultatami i oddziaływaniem;

 v dopilnowała, by istniało wyraźne powiązanie pomiędzy działaniami podejmowanymi w danym 
roku przez dyrekcje generalne a ustalonymi na ten rok celami. Określając te cele, każda dyrekcja 
generalna powinna w stosownych przypadkach wziąć pod uwagę właściwy tryb zarządzania 
oraz uwzględnić swoją rolę i zadania.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli uzyskiwanych przez UE 
wyników można znaleźć w rozdziale 10 sprawozdania rocznego za 2012 r. pt. „Budżet UE a uzy-
skiwane rezultaty”. Wszystkie sprawozdania specjalne znaleźć można na stronie internetowej 
Trybunału pod adresem: http://www.eca.europa.eu/en/Pages/ecadefault.aspx
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SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT 

KONTROLI WYDATKÓW I DOCHODÓW
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DOCHODY 
139,5 MLD EURO

Zakres kontroli

Kontrola objęła dochody UE, z których Unia finansuje swój budżet. W 2012 r. składki obliczane na pod-
stawie dochodu narodowego brutto (DNB) państw członkowskich oraz pobranego przez nie podat-
ku VAT stanowiły odpowiednio 70,1% i 10,5% dochodów. W roku tym Trybunał skontrolował również 
skuteczność prowadzonych przez Komisję weryfikacji danych DNB przyjmowanych do tych obliczeń. 
Cła pobierane od przywozu towarów i opłaty produkcyjne od cukru, które są pobierane w imieniu 
Unii przez krajowe organy administracyjne państw członkowskich, stanowiły 11,8% dochodów.

Specyfika kontroli dochodów UE

Większość dochodów UE oblicza się na podstawie statystyk i szacunków makroekonomicznych 
przedstawionych przez państwa członkowskie. Prowadzona przez Trybunał kontrola prawidło-
wości transakcji związanych ze składkami opartymi na DNB i VAT obejmuje przetwarzanie przez 
Komisję odpowiednich danych przedstawionych przez państwa członkowskie, lecz nie wcześniej-
szą kompilację tych danych. W rezultacie, wyznaczając najbardziej prawdopodobny poziom błę -
du, Trybunał dokonuje oszacowania wpływu błędów Komisji na całkowitą wysokość dochodów.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? nie

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 0% (2011: 0,8%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy:  0% (2011: 2%)

o Zbadane systemy kontroli: skuteczne
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Trybunał skontrolował jakość przeprowadzonych przez Komisję w 2012 r. weryfikacji danych DNB za 
lata 2002-2007, na podstawie których obliczona została wysokość składki opartej na DNB każdego 
państwa członkowskiego. Przeprowadzone przez Komisję weryfikacje oceniono jako częściowo 
skuteczne ze względu na fakt, że Eurostat nie zaplanował ani nie ustalił priorytetów swoich prac 
w odpowiedni sposób: nie dokonano należytej oceny ryzyka związanego z kompilacją przez pań-
stwa członkowskie danych DNB. Eurostat nie zastosował ponadto spójnego podejścia do weryfikacji 
w poszczególnych państwach członkowskich.

W ramach kontroli Trybunał wykrył także uchybienia w krajowym dozorze celnym. Trybunał stwier-
dza, że – podobnie jak w latach poprzednich – systemy nadzoru i kontroli w państwach członkow-
skich są nadal jedynie częściowo skuteczne pod względem zapewniania kompletnego i poprawne-
go rejestrowania należności celnych.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v zweryfikowała ramy kontroli odnoszące się do weryfikacji danych DNB, w tym rozważyła kwe-
stię przeprowadzania uporządkowanej i sformalizowanej analizy kosztów i korzyści, kwestię 
przeprowadzania pogłębionej weryfikacji istotnych składników DNB obarczonych ryzykiem, 
kwestię ograniczenia stosowania zastrzeżeń ogólnych i kwestię ustalenia kryteriów istotności, 
które odnosiłyby się do zgłaszania zastrzeżeń;

 v zachęcała państwa członkowskie do wzmocnienia dozoru celnego, aby zmaksymalizować kwoty 
pobieranych tradycyjnych zasobów własnych.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli dochodów UE można 
znaleźć w rozdziale 2 sprawozdania rocznego dotyczącego wykonania budżetu UE za 2012 r.
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ROLNICTWO: WSPARCIE RYNKU I POMOC BEZPOŚREDNIA 
44,5 MLD EURO

Zakres kontroli

Ten obszar wydatków obejmuje Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG), jeden z dwóch  
głównych instrumentów wspólnej polityki rolnej UE. Wydatki są realizowane w trybie zarządzania 
dzielonego z udziałem państw członkowskich.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 3,8% (2011: 2,9%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 41% (2011: 39%)

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne

Większość wydatków w tym obszarze obliczana jest według powierzchni użytków rolnych. Wiele 
błędów kwantyfikowalnych stanowią błędy związane z poprawnością wniosków składanych przez 
beneficjentów, wśród których najczęstszym jest zawyżanie deklarowanej powierzchni gruntów 
(zob. przykład).

Przykład: Deklarowanie zawyżonych powierzchni – składanie wniosków o  pomoc 
w odniesieniu do gruntów niekwalifikowalnych

W Hiszpanii, Austrii i Portugalii niektóre grunty zadeklarowane jako trwałe użytki zielone, za któ-
re otrzymano płatności, w rzeczywistości pokryte były skałami, gęstym lasem lub krzewami. Po-
winno to wykluczyć je z pomocy UE. W niektórych przypadkach grunty mogły być w przeszło-
ści wykorzystywane do celów rolniczych, ale stwierdzono, iż od lat są pozostawione odłogiem.

* Uwaga dotycząca wymieniania państw członkowskich w przykładach: Ze względu na stosowane przez Trybunał podejście 
do doboru próby nie kontroluje on co roku transakcji w każdym państwie członkowskim, bądź kraju lub regionie, który 
otrzymał wsparcie. Przytoczone błędy stanowią przykłady najczęściej występujących typów błędów i nie stanowią podstawy 
do sformułowania wniosków dotyczących danych państw członkowskich, beneficjentów lub regionów.

W przypadku znaczącej liczby transakcji obarczonych błędem organy państw członkowskich  
dysponowały wystarczającymi informacjami, aby wykryć i skorygować dany błąd.

We wszystkich systemach pomocy bezpośredniej EFRG beneficjenci pomocy UE mają prawny obo-
wiązek spełniać wymogi wzajemnej zgodności . Wymogi te odnoszą się do ochrony środowiska na-
turalnego, zdrowia publicznego, zdrowia zwierząt i roślin, dobrostanu zwierząt oraz do utrzymywa-
nia gruntów w dobrej kulturze rolnej zgodnej z ochroną środowiska. Jeśli rolnicy nie dopełnią tych 
obowiązków, pomoc dla nich ulega zmniejszeniu. Trybunał stwierdził naruszenia w 16% transakcji 
podlegających wymogom wzajemnej zgodności.
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Do przeprowadzenia szczegółowej kontroli Trybunał wybrał trzy zintegrowane systemy zarządza-
nia i kontroli. Dwa oceniono jako nieskuteczne (Anglia i Irlandia Północna, zob. przykład), a trze-
ci jako częściowo skuteczny (Luksemburg). Dwa inne systemy nadzoru i kontroli stosowane w od-
niesieniu do programu pomocy żywnościowej UE dla osób najbardziej potrzebujących, zbadane we 
Włoszech i Hiszpanii, zostały uznane za skuteczne.

Przykład: Niepoprawne dane będące podstawą do obliczania płatności

Powierzchnię użytków rolnych (uprawniającą beneficjentów do otrzymania płatności) obli-
cza się przy użyciu Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS) oraz Systemu Informacji Prze-
strzennej (SIP).

W Zjednoczonym Królestwie (Anglia) agencja płatnicza nie dokonuje oceny kwalifikowalności 
wspólnych gruntów (329 000 ha) i jedynie w ograniczonym stopniu korzysta ze zdjęć lotniczych, 
aby ocenić, czy inne działki zadeklarowane przez rolników kwalifikowały się do wsparcia. Try-
bunał ustalił, że wypłacano wsparcie na działki leśne, niekwalifikujące się do takich płatności.

W Zjednoczonym Królestwie (Irlandia Północna) elementy powodujące, że działka zostałaby 
uznana za niekwalifikowalną, nie są wyświetlane w SIP jako grunty niekwalifikowalne. Trybu-
nał wykrył kilka przypadków, w których działki leśne (niekwalifikujące się do płatności) były za-
rejestrowane jako trwałe użytki rolne (kwalifikujące się do wsparcia). Odnotowano także inne 
przypadki, w których w systemie LPIS zarejestrowanych było znacznie więcej terenów kwalifi-
kowalnych niż istniało w rzeczywistości.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji i państwom członkowskim zintensyfikowanie i przyspieszenie starań mają-
cych zapewnić, by:

 v kwalifikowalność gruntów, w szczególności trwałych użytków rolnych, była poprawnie zare-
jestrowana w LPIS, zwłaszcza w przypadkach, w których obszary są w całości lub częściowo 
pokryte skałami, zaroślami lub gęsto rosnącymi drzewami lub krzewami, bądź w przypadkach, 
w których grunty były pozostawione odłogiem przez kilka lat, a także by wszystkie użytki rolne 
były uwzględnione w systemie LPIS;

 v podejmowane były natychmiastowe działania zaradcze, w przypadku gdy systemy administracyj-
ne i systemy kontroli lub bazy danych ZSZiK zostaną uznane za niesprawne lub nieaktualne; oraz

 v płatności były oparte na wynikach kontroli, a także by kontrole na miejscu były odpowiedniej 
jakości, pozwalającej określić powierzchnię kwalifikowalną w sposób wiarygodny.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
wsparcia rynku i pomocy bezpośredniej dla rolnictwa można znaleźć w rozdziale 3 sprawoz-
dania rocznego dotyczącego wykonania budżetu UE za 2012 r.
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ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH, ŚRODOWISKO NATURALNE, 
RYBOŁÓWSTWO I ZDROWIE 
15,0 MLD EURO

Zakres kontroli

Ten obszar wydatków obejmuje: rozwój obsza-
rów wiejskich, środowisko i działania w dziedzi-
nie klimatu, gospodarkę morską i rybołówstwo 
oraz ochronę zdrowia i konsumentów.

90% kwoty płatności przypada na Europejski Fun-
dusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich 
(EFRROW ). Wydatki są realizowane w trybie za-
rządzania dzielonego z udziałem państw człon-
kowskich. EFRROW współfinansuje wydatki na 
rozwój obszarów wiejskich za pośrednictwem 
programów rozwoju obszarów wiejskich w pań-

stwach członkowskich. Wydatki te obejmują zarówno działania obszarowe (na przykład płatności rol-
no-środowiskowe i płatności kompensacyjne dla rolników na obszarach o utrudnionych warunkach 
naturalnych), jak i działania inne niż obszarowe (na przykład modernizacja gospodarstw rolnych oraz 
tworzenie podstawowych usług dla gospodarki i ludności wiejskiej).

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 7,9% (2011: 7,7%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 63% (2011: 57%)

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne

Większość błędów wynikała z niespełnienia przez beneficjentów warunków kwalifikowalności , 
zwłaszcza w zakresie zobowiązań rolno-środowiskowych, nieprzestrzegania specjalnych wymogów obo-
wiązujących w projektach inwestycyjnych oraz przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Przykład: Błąd kwalifikowalności: nieprzestrzeganie zobowiązań rolno-środowiskowych

Pewien beneficjent w Polsce zobowiązał się do spełnienia wymogów dotyczących utrzymywania 
ekstensywnych trwałych użytków zielonych oraz ochrony zagrożonych gatunków ptaków i ich 
siedlisk. Główne zobowiązanie polegało na pozostawianiu co roku, na różnych częściach działek, 
od 5 do 10% powierzchni nieskoszonej, za co beneficjent miał otrzymywać kwotę 270 euro/ha. 
Trybunał ustalił, że wymogi nie zostały spełnione: działki zostały całkowicie wykoszone, bądź 
nieskoszone obszary znajdowały się w tych samych miejscach, co w poprzednich latach, albo 
też w innych miejscach niż wskazane przez ornitologa. Jedynie w przypadku 15% powierzchni 
spełnione zostały wszystkie wymogi.

Podobne przypadki niespełnienia wymogów rolnośrodowiskowych wykryto w Republice Czeskiej, 
Niemczech (Szlezwik-Holsztyn), Grecji, Francji i Zjednoczonym Królestwie (Anglia).
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W przypadku większości transakcji obarczonych błędem organy państw członkowskich dyspono-
wały wystarczającymi informacjami, aby wykryć i skorygować dany błąd.

Spośród wybranych do szczegółowej kontroli systemów rozwoju obszarów wiejskich w sześciu państwach 
członkowskich jeden nie funkcjonował skutecznie (Rumunia), a pozostałych pięć było częściowo sku-
tecznych (Bułgaria, Niemcy (Brandenburgia i Berlin), Francja, Polska i Szwecja). Najistotniejsze uchybie-
nia wykryte przez Trybunał dotyczyły nieskuteczności kontroli w zakresie udzielania zamówień pu-
blicznych (zob. przykład). Na podstawie kontroli wykryto łącznie ponad 9 mln euro niekwalifikowalnych 
wydatków wynikających z nieprzestrzegania przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych.

Przykład: Niezadowalająca jakość kontroli administracyjnych w państwie członkowskim

W przypadku jednego postępowania o udzielenie zamówienia skontrolowanego w Niemczech 
(Brandenburgia i Berlin) agencja płatnicza sama była beneficjentem kwoty ponad 2,2 mln euro 
wsparcia z EFRROW w latach 2008-2012 w ramach działania „pomoc techniczna”. Wsparcie to 
przeznaczone było na system informatyczny, którego podwykonawstwo agencja ta zleciła.

Trybunał stwierdził, że zamówienia na system informatyczny oraz jego późniejsze utrzymanie 
udzielono z zastosowaniem procedury negocjacyjnej bez uprzedniego ogłoszenia, zamiast wy-
maganej procedury otwartej lub ograniczonej. Niezastosowanie wymaganej procedury skutku-
je niekwalifikowalnością do finansowania UE. Taka sama sytuacja związana z udzieleniem zamó-
wienia na systemy informatyczne wystąpiła w 11 innych regionach Niemiec.

Zalecenia

Trybunał zaleca, aby w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich:

 v państwa członkowskie udoskonaliły przeprowadzane kontrole administracyjne, wykorzystując na 
ich potrzeby wszelkie stosowne informacje dostępne agencjom płatniczym. Może to prowadzić 
do wykrywania i korygowania większości błędów;

 v Komisja zapewniła odpowiednie działania następcze we wszystkich przypadkach, w których 
Trybunał wykrył błędy;

a w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej UE jako całości Trybunał zaleca, aby Komisja:

 v zapewniła odpowiednią intensywność przeprowadzanych kontroli zgodności;

 v podjęła działania w celu zaradzenia uchybieniom występującym w prowadzonych przez nią 
kontrolach zgodności i rozwiązania problemu utrzymujących się dużych opóźnień w procedurze 
rozliczania zgodności rachunków jako całości; oraz

 v jeszcze udoskonaliła swoją metodę ustalania korekt finansowych, tak aby lepiej uwzględnić 
naturę i wagę wykrytych naruszeń.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
rozwoju obszarów wiejskich, środowiska naturalnego, rybołówstwa i zdrowia można znaleźć 
w rozdziale 4 sprawozdania rocznego dotyczącego wykonania budżetu UE za 2012 r.
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POLITYKA REGIONALNA, ENERGIA I TRANSPORT 
40,7 MLD EURO

Zakres kontroli

Kontrola ta objęła politykę regionalną (95% ogółu wydatków w tym obszarze), która jest finanso-
wana przede wszystkim za pośrednictwem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR) 
i Funduszu Spójności (FS). Celem polityki regionalnej jest wzmacnianie gospodarczej i społecznej 
spójności w Unii Europejskiej poprzez zmniejszenie różnic w poziomie rozwoju między różnymi re-
gionami. Wydatki na politykę regionalną są realizowane w trybie zarządzania dzielonego z udzia-
łem państw członkowskich, poprzez współfinansowanie projektów w ramach zatwierdzonych pro-
gramów wydatkowania.

Pozostałe 5% wydatków w omawianej grupie polityk przypada na energię i transport. Celem polity-
ki w zakresie energii i transportu jest udostępnienie obywatelom i przedsiębiorstwom europejskim 
bezpiecznych, konkurencyjnych i zgodnych z zasadami zrównoważonego rozwoju systemów oraz 
usług energetycznych i transportowych. Wydatkami w tym obszarze zarządza bezpośrednio Komisja.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 6,8% (2011: 6,0%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 49% (2011: 59%)

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne
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Trybunał stwierdził przypadki poważnych naruszeń przepisów dotyczących udzielania zamó-
wień publicznych. Błędy takie stanowiły 52% oszacowanego przez Trybunał poziomu błędu. Łącz-
na szacowana wartość zamówień udzielonych w wyniku 247 skontrolowanych postępowań o udzie-
lenie zamówienia publicznego wyniosła 6,3 mld euro.

Przykład: Przypadki poważnego naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień 
publicznych

W związku z budową linii kolei dużych prędkości we Francji, dwóch zamówień w zakresie budow-
nictwa lądowego udzielono z zastosowaniem trybu z wolnej ręki tej samej spółce, która w prze-
szłości świadczyła podobne usługi. Zastosowanie tego trybu nie było jednak zgodne z obowią-
zującymi zasadami udzielania zamówień: zamówienia należało udzielić w trybie przetargowym.

Podobne przypadki nieuzasadnionego zastosowania trybu z wolnej ręki stwierdzono w projek-
tach z zakresu polityki regionalnej w Polsce.

Drugi pod względem częstości występowania rodzaj błędu polegał na dokonywaniu nienależnych 
płatności na rzecz projektów niespełniających wymaganych warunków bądź w odniesieniu do 
części płatności, bądź do całego projektu. Błędy takie stanowiły 28% oszacowanego przez Trybunał 
poziomu błędu.

Przykład: Wydatki zadeklarowane poza okresem kwalifikowalności

W jednym z projektów w Finlandii, dotyczącym przygotowania planu budowy obwodnicy au-
tostradowej, do deklaracji wydatków włączono sześć faktur związanych z wydatkami, których 
dokonano przed rozpoczęciem okresu kwalifikowalności. Wydatki te poświadczono nieprawi-
dłowo Komisji jako kwalifikowalne.

Podobne przypadki wydatków, które były niekwalifikowalne, ponieważ zostały poniesione poza 
okresem kwalifikowalności, stwierdzono w projektach EFRR we Francji i w Austrii.

W przypadku 56% transakcji obarczonych błędem organy państw członkowskich dysponowały 
wystarczającymi informacjami, aby wykryć i skorygować dany błąd.

Instytucje audytowe, które są ustanawiane przez państwa członkowskie na potrzeby polityki spój-
ności, odgrywają kluczową rolę w zapewnianiu prawidłowości wydatków zwracanych w ramach EFRR, 
Funduszu Spójności i EFS (Europejskiego Funduszu Społecznego). Trybunał wybrał do oceny pracę 
czterech instytucji audytowych: trzy z nich uznał za funkcjonujące „częściowo skutecznie”, a jedną 
za funkcjonującą „skutecznie”.
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Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v podjęła działania w celu wyeliminowania uchybień w „kontrolach pierwszego szczebla” przepro-
wadzanych przez instytucje zarządzające i pośredniczące. Działania takie powinny obejmować 
opracowanie specjalnych wytycznych oraz – w stosownych przypadkach – szkolenia;

 v na podstawie swoich doświadczeń z okresu programowania 2007-2013 przeprowadziła ocenę 
stosowania krajowych zasad kwalifikowalności w celu zidentyfikowania obszarów, które mogą 
podlegać dalszym uproszczeniom, oraz w celu wyeliminowania nadmiernie skomplikowanych 
zasad (nadmiernej regulacji – tzw. „gold-plating”);

 v określiła jasne zasady i przedstawiła użyteczne wytyczne dotyczące sposobu, w jaki należy oce-
niać kwalifikowalność projektów oraz obliczać współfinansowanie dla projektów generujących 
dochody w okresie programowania 2014-2020; oraz

 v poszukiwała możliwości dalszego udoskonalenia działań instytucji audytowych oraz poprawy 
jakości i wiarygodności informacji przedstawianych w rocznych sprawozdaniach audytowych 
i rocznych opiniach.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
polityki regionalnej, energii i transportu można znaleźć w rozdziale 5 sprawozdania rocznego 
dotyczącego wykonania budżetu za 2012 r.
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ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE 
13,4 MLD EURO

Zakres kontroli

Kontrola objęła obszar wydatków „Zatrudnienie i sprawy 
społeczne”, który stanowi część realizowanej przez UE 
polityki spójności. Wydatki w tym obszarze mają na celu 
przede wszystkim: zwalczanie bezrobocia, rozwój zaso-
bów ludzkich oraz wspieranie integracji społecznej na 
rynku pracy. Najważniejszym narzędziem realizacji poli-
tyki zatrudnienia i polityki społecznej jest Europejski Fun-
dusz Społeczny, na który w 2012 r. przypadło 96% wydat-
ków w tym obszarze. EFS finansuje inwestycje w kapitał 
ludzki w formie szkoleń i innych działań dotyczących za-
trudnienia. Wydatki są realizowane w trybie zarządzania 
dzielonego z udziałem państw członkowskich.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 3,2% (2011: 2,2%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 35% (2011: 40%)

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne

Większość wykrytych błędów – 74% szacowanego poziomu błędu – dotyczyła zwrotu niekwalifi-
kowalnych kosztów, z tytułu niekwalifikowalnych projektów lub uczestników bądź na rzecz  
niekwalifikowalnych beneficjentów.

Przykład: Niekwalifikowalni uczestnicy

W Hiszpanii wsparciem objęte zostały firmy zatrudniające bezrobotnych. Jednym z warun-
ków uczestnictwa było utrzymanie przez pracodawców zatrudnienia nowych pracowników 
przez minimum trzy lata, a w niektórych przypadkach – do pięciu lat. W przypadku 12 osób nie 
spełniono tego wymogu. Zadeklarowane koszty dotyczące niekwalifikowalnych uczestników  
stanowiły 39,2% skontrolowanej kwoty.

Podobny przypadek stwierdzono w projekcie we Włoszech.
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W przypadku 67% transakcji obarczonych błędem organy państw członkowskich dysponowały 
wystarczającymi informacjami, aby wykryć i skorygować dany błąd.

Na zalecenie Trybunału, aby ograniczyć prawdopodobieństwo wystąpienia błędu oraz zmniejszyć 
obciążenia administracyjne promotorów projektów, od 2009 r. na szerszą skalę wykorzystuje się płat-
ności oparte na kwotach i stawkach ryczałtowych zamiast zwracania „kosztów rzeczywistych”. Pod-
czas przeprowadzonej w 2012 r. kontroli Trybunał nie stwierdził błędów kwantyfikowalnych związa-
nych z wykorzystaniem płatności opartych na kwotach i stawkach ryczałtowych w tym konkretnym 
przypadku. Sugeruje to, że projekty, których koszty są deklarowane z wykorzystaniem tej metody 
rozliczeń, są mniej narażone na błędy. Korzystanie na szerszą skalę z płatności opartych na kwotach 
i stawkach ryczałtowych powinno mieć zatem pozytywny wpływ na poziom błędu.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v podjęła działania w celu wyeliminowania uchybień w kontrolach pierwszego szczebla prze-
prowadzanych przez instytucje zarządzające i pośredniczące. Działania takie obejmowałyby 
opracowanie specjalnych wytycznych oraz – w stosownych przypadkach – szkolenia;

 v na podstawie swoich doświadczeń z okresu programowania 2007-2013 przeprowadziła ocenę 
stosowania krajowych zasad kwalifikowalności w celu zidentyfikowania obszarów, w których 
możliwe są dalsze uproszczenia, oraz w celu wyeliminowania nadmiernie skomplikowanych zasad;

 v promowała korzystanie na szerszą skalę z płatności opartych na kwotach i stawkach ryczałto-
wych, aby ograniczyć ryzyko błędu w deklaracjach kosztów i zmniejszyć obciążenia admini-
stracyjne beneficjentów.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
zatrudnienia i spraw społecznych można znaleźć w rozdziale 6 sprawozdania rocznego doty-
czącego wykonania budżetu za 2012 r.
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STOSUNKI ZEWNĘTRZNE, POMOC I ROZSZERZENIE 
6,6 MLD EURO

Zakres kontroli

Obszar ten obejmuje wydatki w dziedzinie stosun-
ków zewnętrznych, rozwoju i pomocy humanitarnej 
oraz wydatki w ramach działań na rzecz krajów kan-
dydujących i przystępujących do UE. Projekty rozwo-
jowe są realizowane w przeszło 150 krajach, a orga-
nizacje wdrażające są bardzo zróżnicowane, zarówno 
pod względem wielkości, jak i doświadczenia. Aby 
zakwalifikować się do uzyskania wsparcia UE, pro-
jekty muszą spełniać warunki określone w szczegó-
łowych umowach w sprawie finansowania oraz inne 
wymagania, dotyczące np. procedur przetargowych 
i udzielania zamówień. Wydatki realizowane są bez-
pośrednio przez dyrekcje generalne Komisji – w cen-
trali znajdującej się w Brukseli lub za pośrednictwem 
delegatur UE w krajach otrzymujących pomoc – lub 
wspólnie z organizacjami międzynarodowymi.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 3,3%*

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 23%

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne

* Rozliczenie zaliczek – nowy element próby dotyczącej 2012 r. stanowiący 68% wartości populacji objętej kontrolą – złożyło 
się na 3,2 punktu procentowego łącznego szacowanego poziomu błędu w tym obszarze wydatkowania.

Większość stwierdzonych błędów obejmuje przypadki wydatków niekwalifikowanych poniesionych 
na poziomie beneficjentów końcowych, takie jak: wydatki poniesione poza okresem kwalifikowalno-
ści, uwzględnienie w zestawieniach poniesionych wydatków niekwalifikowalnych pozycji (np. VAT, 
koszty osobowe i nieuzasadnione koszty ogólne) lub wydatki niepoparte odpowiednią dokumentacją.

Przykład: Wydatki niekwalifikowalne

Komisja wypłaciła kwotę 90 000 euro organizacji pozarządowej w Gwatemali. Zwrot obej-
mował VAT, który był niekwalifikowalny, oraz wynagrodzenia dla pracowników, którzy praco-
wali poza okresem objętym dotacją. Około 18% wydatków, za które otrzymano zwrot, było 
niekwalifikowalnych.
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WYDATKI ZEWNĘTRZNE Z BUDŻETU UE ORAZ Z EFR

EuropeAid, dyrekcja generalna Komisji, zarządza większością wydatków zewnętrznych w ramach bu-
dżetu UE oraz niemal całością wydatków w ramach EFR (streszczenie dokonanej przez Trybunał oce-
ny EFR znajduje się na stronach 33 i 34). Zakres, w jakim skontrolowane transakcje były obarczone 
błędem, wskazuje na niedociągnięcia w kontrolach przeprowadzanych przez EuropeAid przed doko-
naniem płatności, a późne rozliczanie zaliczek oraz zamykanie umów zwiększa ryzyko braku ważnej 
dokumentacji poświadczającej w chwili, gdy jest ona potrzebna do uzasadnienia dokonanych płat-
ności. Utrzymują się niedociągnięcia w systemach informacji zarządczej EuropeAid oraz w zakresie 
podejmowania przez nią działań następczych dotyczących kontroli zewnętrznych, weryfikacji wy-
datków oraz wizyt monitorujących.

W 2012 r. EuropeAid po raz pierwszy przeprowadziła badanie mające ocenić poziom błędów, któ-
rym w ramach kontroli zarządczych nie zapobieżono, bądź których nie wykryto lub nie skorygowa-
no, tj. badanie poziomu błędu resztowego. W wyniku badania poziom błędu resztowego oceniono 
na 3,63%. Istnieje wprawdzie pole do dalszej poprawy, jednak koncepcja metodyki badania poziomu 
błędu resztowego była zasadniczo odpowiednia, a samo badanie dostarczyło interesujących i po-
tencjalnie użytecznych wyników.

Trybunał ocenił zatem systemy nadzoru i kontroli EuropeAid jako częściowo skuteczne.

Systemy nadzoru i kontroli DG ds. Rozszerzenia Trybunał ocenił jako skuteczne.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v zapewniła terminowe rozliczanie wydatków;

 v promowała lepsze zarządzanie dokumentacją wśród partnerów wdrażających i beneficjentów;

 v usprawniła zarządzanie procedurami udzielania zamówień, poprzez określanie jasnych kryteriów 
wyboru i lepsze dokumentowanie procesu oceny;

 v podjęła skuteczne kroki w celu podniesienia jakości kontroli wydatków przeprowadzanych przez 
kontrolerów zewnętrznych;

 v przyjęła spójną i solidną metodykę wyliczania poziomów błędu resztowego na potrzeby dyrekcji 
generalnych odpowiedzialnych za stosunki zewnętrzne.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
stosunków zewnętrznych, pomocy i rozszerzenia można znaleźć w rozdziale 7 sprawozdania 
rocznego dotyczącego wykonania budżetu za 2012 r.
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BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI WEWNĘTRZNE 
10,7 MLD EURO

Zakres kontroli

Głównym elementem tego obszaru wydatków są programy 
ramowe w zakresie badań i rozwoju technologicznego (PR), 
na które przypada 68% wszystkich wydatków operacyjnych. 
Inne polityki wewnętrzne obejmują program „Uczenie się 
przez całe życie” (na który przypada 13%), sprawy wewnętrz-
ne, sprawy gospodarcze i finansowe oraz unijne programy 
nawigacji satelitarnej. Większością wydatków zarządza bez-
pośrednio Komisja.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 3,9%*

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 49%

o Zbadane systemy kontroli: częściowo skuteczne

* Rozliczenie zaliczek – nowy element próby dotyczącej 2012 r. stanowiący 62% wartości populacji objętej kontrolą – złożyło 
się na 2,1 punktu procentowego łącznego szacowanego poziomu błędu w tym obszarze wydatkowania.

Głównym źródłem błędów pozostaje uwzględnianie niekwalifikowalnych kosztów w zestawieniach 
wydatków poniesionych na realizację projektów w programach ramowych na rzecz badań nauko-
wych (zob. przykład) oraz stosowanie przez beneficjentów programów ramowych nieprawidłowej 
metodyki obliczania kosztów osobowych i pośrednich.

Przykład: Koszty niekwalifikowalne

Trybunał stwierdził szereg błędów w zestawieniu poniesionych wydatków, które beneficjent 
biorący udział w projekcie badawczym przedstawił Komisji: nieprawidłowo skalkulowane koszty 
osobowe, obliczone na podstawie danych przewidzianych w budżecie zamiast danych faktycz-
nych; nieuzasadnione koszty podróży; koszty pośrednie obliczone na podstawie nieprawidłowo 
skalkulowanych godzinowych stawek kosztów ogólnych i z uwzględnieniem niekwalifikowal-
nych kategorii kosztów, niepowiązanych z danym projektem. Koszty niekwalifikowalne zadekla-
rowane przez beneficjenta wyniosły około 60 000 euro. Jako że wskaźnik współfinansowania UE 
w tym projekcie wynosi 70%, Komisja nienależnie zwróciła około 42 000 euro.
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W ostatnich latach Komisja znacznie skróciła czas wypłaty dotacji w zakresie badań naukowych. 
W 2012 r. Trybunał wykrył jednak kilka przypadków, w których beneficjenci występujący jako ko-
ordynatorzy projektów zwlekali z przekazaniem środków pozostałym partnerom projektu. Takie 
opóźnienia mogą mieć poważne konsekwencje finansowe, w szczególności dla małych i średnich 
przedsiębiorstw lub dla innych beneficjentów w istotnym stopniu uzależnionych od finansowania UE.

W przypadku gdy wkład UE przekracza 375 000 euro, beneficjenci PR są zobowiązani do przedstawie-
nia poświadczenia z kontroli. Niezależny audytor powinien zaświadczyć, że zadeklarowane koszty są 
zgodne z kryteriami kwalifikowalności określonymi w umowie o przyznanie dotacji. Trybunał stwier-
dził jednak znaczny poziom błędu w około jednej trzeciej skontrolowanych przypadków, w których 
przedstawiono poświadczenie z kontroli.

Roczne sprawozdania z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Badań Naukowych i Innowacji, Dyrekcji 
Generalnej ds. Edukacji i Kultury i Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarczych i Finansowych oraz Agen-
cji Wykonawczej ds. Badań Naukowych zawierają rzetelną ocenę zarządzania finansami pod wzglę-
dem prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, a przedstawione informacje w prze -
ważającej mierze potwierdzają ustalenia i wnioski Trybunału. Roczne sprawozdanie z działalności  
DG ds. Badań Naukowych i Innowacji stanowi przykład dobrej praktyki i zawiera jasną i komplek-
sową analizę czynników mających wpływ na prawidłowość wydatków.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v nasiliła starania w celu wyeliminowania stwierdzonych błędów, w szczególności przypominając 
beneficjentom i niezależnym audytorom o zasadach kwalifikowalności oraz o wymogu uzasad-
niania przez beneficjenta wszystkich deklarowanych kosztów;

 v przypominała koordynatorom projektów PR w zakresie badań naukowych o obowiązku przeka-
zywania otrzymanych środków pozostałym partnerom projektu bez zbędnej zwłoki;

 v dokonała przeglądu uchybień stwierdzonych przez Trybunał w kontrolach ex ante i oceniła, czy 
kontrole te wymagają modyfikacji;

 v zmniejszyła opóźnienia w realizacji kontroli ex post oraz zwiększyła wskaźnik realizacji korekt 
opartych na ekstrapolacji.

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków UE w zakresie 
badań naukowych i innych polityk wewnętrznych można znaleźć w rozdziale 8 sprawozdania 
rocznego dotyczącego wykonania budżetu za 2012 r.
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WYDATKI ADMINISTRACYJNE I INNE 
10,0 MLD EURO

Zakres kontroli

„Wydatki administracyjne i inne” obejmują wydat-
ki instytucji i innych organów UE. Wydatki na za-
soby kadrowe (wynagrodzenia, świadczenia oraz 
emerytury i renty) stanowią 60% łącznych wydat-
ków w tym obszarze. Pozostałe koszty to wydatki 
na budynki, wyposażenie, energię, telekomunika-
cję i informatykę.

Trybunał ocenia skuteczność systemów zarządza-
nia i kontroli instytucji UE na zasadzie rotacji. W tym 
roku skontrolowano Parlament Europejsk i,  Radę  
Europejską i Radę UE.

Wyniki przeprowadzonych przez Trybunał kontroli 
agencji oraz innych zdecentralizowanych organów 
Unii Europejskiej przedstawiane są w specjalnych 
sprawozdaniach rocznych, które ukazują się osobno.

Ustalenia kontroli

o Czy wystąpił istotny poziom błędu? nie

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 0% (2011: 0,1%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy: 1% (2011: 7%)

o Zbadane systemy kontroli: skuteczne

Zalecenia

Trybunał zaleca Parlamentowi, Radzie Europejskiej i Radzie UE dopilnowanie, by urzędnicy zatwier-
dzający poprawili przygotowanie, koordynację i realizację postępowań o udzielenie zamówienia  
poprzez odpowiednie narzędzia kontrolne i lepsze wytyczne.

 

Pełne informacje na temat przeprowadzonej przez Trybunał kontroli wydatków administracyj-
nych i innych wydatków UE można znaleźć w rozdziale 9 sprawozdania rocznego dotyczącego 
wykonania budżetu UE za 2012 r.
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EUROPEJSKIE FUNDUSZE ROZWOJU (EFR) 
2,9 MLD EURO

Zakres kontroli

Europejskie Fundusze Rozwoju (EFR) są instrumentem pomocy Unii Europejskiej w zakresie współ-
pracy na rzecz rozwoju z państwami Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami za-
morskimi (KTZ). Wydatki mają na celu ograniczanie i wyeliminowanie ubóstwa, wspieranie zrówno-
ważonego rozwoju oraz stopniowe włączanie krajów AKP i KTZ w gospodarkę światową.

EFR są finansowane przez państwa członkowskie, a ich funkcjonowanie jest regulowane na podsta-
wie osobnego rozporządzenia finansowego. Zarządzanie EFR, za które odpowiada Komisja Europej-
ska, nie wchodzi w zakres budżetu UE. Pomoc zewnętrzna finansowana przez EFR jest świadczona 
w środowisku wysokiego ryzyka, szczególnie z uwagi na rozproszenie geograficzne działań oraz sła-
bość instytucjonalną i administracyjną krajów partnerskich.

Ustalenia kontroli

o Wiarygodność rozliczeń EFR: sprawozdanie za 2012 r.   rzetelnie przedstawia sytuację 
finansową EFR oraz wyniki ich 
transakcji, przepływy pieniężne 
i zmiany stanu aktywów netto.

o Czy w dochodach EFR wystąpił istotny poziom błędu? nie

o Czy w zobowiązaniach EFR wystąpił istotny poziom błędu? nie

o Czy w płatnościach EFR wystąpił istotny poziom błędu? tak

o Najbardziej prawdopodobny poziom błędu:  3,0% (2011: 5,1%)

o Zbadane transakcje, w których wystąpiły błędy:  26% (2011: 33%)

o Zbadane systemy kontroli:  częściowo skuteczne
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Typowe błędy w transakcjach dotyczących projektów w ramach EFR to błędy kwalifikowalności ,  
takie jak: wydatki odnoszące się do czynności nieprzewidzianych w umowie; nieprzestrzeganie przez 
beneficjentów przepisów dotyczących udzielania zamówień; wydatki poniesione poza okresem  
realizacji lub przekraczające wyznaczony budżet.

EFR służą również do zapewniania wsparcia budżetowego, czyli bezpośrednich wpłat do budżetu 
kraju rozwijającego się, pod określonymi warunkami. W transakcjach wsparcia budżetowego Trybu-
nał stwierdził błędy, polegające na nieokreśleniu przez Komisję szczegółowych warunków płatności 
oraz niezastosowaniu przez nią w należyty sposób ustalonych warunków (zob. przykład).

Przykład: Nieokreślenie szczegółowego warunku płatności wsparcia budżetowego

Trybunał zbadał płatność na kwotę 600 000 euro dokonaną w ramach wsparcia programu reform 
gospodarczych na lata 2007-2010 w Vanuatu i obejmującą część zmienną w kwocie 200 000 euro, 
uzależnioną od wyników. Zgodnie z umową w sprawie finansowania Komisja miała określić 
szczegółowe wskaźniki wykonania w zakresie zarządzania finansami publicznymi, lecz tego nie 
uczyniła.

Na stronach 28 i 29 zamieszczono streszczenie dokonanej przez Trybunał oceny systemów zarzą-
dzania i kontroli EuropeAid, która jest dyrekcją generalną Komisji realizującą większość wydatków 
w ramach EFR.

Zalecenia

Trybunał zaleca Komisji, aby:

 v zapewniła terminowe rozliczanie wydatków;

 v promowała lepsze zarządzanie dokumentacją wśród partnerów wdrażających i beneficjentów;

 v podjęła skuteczne kroki w celu podniesienia jakości weryfikacji wydatków przeprowadzanych 
przez kontrolerów zewnętrznych;

 v zapewniła prawidłowe stosowanie szczegółowych warunków dokonywania płatności związanych 
ze wsparciem budżetowym;

 v dopilnowała, by nakazy odzyskania środków dotyczące odsetek od zaliczek powyżej 750 000 euro 
były wydawane co roku.

Pełne informacje na temat kontroli Trybunału dotyczącej Europejskich Funduszy Rozwoju moż-
na znaleźć w sprawozdaniu rocznym za 2012 r. dotyczącym działań finansowanych z ósmego, 
dziewiątego i dziesiątego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).
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INFORMACJE DODATKOWE I KONTEKST
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BUDŻET UE NA 2012 R.

Płatności z budżetu UE w 2012 r. wyniosły 138,6 mld euro, czyli w przybliżeniu 1% dochodu naro-
dowego brutto (DNB) Unii. Dla porównania budżety sektora publicznego w państwach członkow-
skich w wielu przypadkach wynoszą około połowy ich całkowitego DNB. Budżet ogólny UE przyjmo-
wany jest corocznie – w kontekście siedmioletnich ram finansowych – przez Parlament Europejski 
i Radę. Za właściwe wydatkowanie środków budżetowych odpowiada głównie Komisja. W przypad-
ku około 80% wydatków – na rolnictwo i spójność – zadania w zakresie realizacji są dzielone z pań-
stwami członkowskimi UE.

JAKIE JEST ŹRÓDŁO ŚRODKÓW FINANSOWYCH?

Na dochody UE składają się przede wszystkim tzw. „zasoby własne”: wkłady finansowe państw człon-
kowskich oparte na ich dochodzie narodowym brutto (DNB) oraz środki wyliczone na podstawie po-
branej przez państwa członkowskie kwoty podatku od wartości dodanej ( VAT ), a także opłaty celne 
i rolnicze (tradycyjne zasoby własne).

DOCHODY w 2012 r.
Inne
8%

Zasoby własne 
oparte na DNB

70%

Zasoby własne 
oparte na VAT

10%

Tradycyjne 
zasoby własne

12%

Łącznie dochody 
w 2012 r. 

139,5 mld EUR
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NA CO WYDATKOWANE SĄ ŚRODKI FINANSOWE?

Największą część wydatków z budżetu UE pochłania „Rolnictwo i zasoby naturalne” (obszary wydat-
ków: „Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia” oraz „Rozwój obszarów wiejskich, środowi-
sko naturalne, rybołówstwo i zdrowie”), głównie w formie płatności na rzecz rolników. Wydatki w tej 
dziedzinie stanowią niemal połowę wszystkich wydatków budżetowych. Inne znaczące obszary wy-
datków to „Polityka regionalna, energia i transport” oraz „Zatrudnienie i sprawy społeczne”. W ramach 
tych obszarów współfinansowana jest szeroka gama projektów: od renowacji budynków po budowę 
transeuropejskich sieci kolejowych. Wydatki w tej dziedzinie stanowią około jednej trzeciej budżetu UE.

WYDATKI w 2012 r.

Rozwój obszarów wiejskich,
środowisko naturalne,
rybołówstwo i zdrowie

11%

Rolnictwo: 
wsparcie rynku 

i pomoc bezpośrednia 
32%

Wydatki administracyjne
i inne 

7%

Polityka regionalna,
energia i transport

29%

Zatrudnienie 
i sprawy społeczne

8%

Stosunki zewnętrzne,
pomoc i rozszerzenie 

4%

Badania naukowe 
i inne polityki wewnętrzne

9%

Łącznie płatności w 2012 r.
138,6 mld EUR
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PODEJŚCIE DAS W SKRÓCIE

Wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności (z fr. déclaration d’assurance (DAS)) opie-
ra się na obiektywnych dowodach uzyskanych z badań kontrolnych przeprowadzonych zgodnie z  
międzynarodowymi standardami rewizji finansowej. Poniżej przedstawiono etapy tego procesu.

WIARYGODNOŚĆ ROZLICZEŃ

CZY ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE UE ZAWIERA KOMPLETNE I POPRAWNE INFORMACJE?

Budżet UE ma złożoną strukturę. Dyrekcje generalne Komisji co roku dokonują setek tysię-
cy zapisów księgowych, które obejmują informacje z wielu różnych źródeł (w tym od państw 
członkowskich). Trybunał sprawdza, czy procedury księgowe funkcjonują prawidłowo oraz czy 
dane księgowe będące ich produktem są kompletne, poprawnie zarejestrowane i odpowied-
nio przedstawione.

 v Ocena systemu księgowego, aby upewnić się, czy stanowi on właściwą podstawę uzyskania 
rzetelnych danych (kompletnych i poprawnych).

 v Weryfikacja kluczowych procedur księgowych ,  aby upewnić się,  cz y funkcjonują one 
prawidłowo.

 v Analityczna kontrola danych księgowych, aby upewnić się, czy są one przedstawione spójnie 
i wydają się racjonalne.

 v Bezpośrednie sprawdzenie próby zapisów księgowych,  aby upewnić się, czy transakcje  
leżące u ich podstaw miały miejsce i są poprawnie zarejestrowane.

 v Sprawdzenie sprawozdania finansowego,  aby upewnić się, czy rzetelnie przedstawia ono 
sytuację finansową.
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PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI

CZY TRANSAKCJE PO STRONIE DOCHODÓW I PŁATNOŚCI UZNANYCH JAKO WYDATKI1 STANOWIĄCE 
PODSTAWĘ ROZLICZEŃ UE SĄ ZGODNE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI?

Budżet UE obejmuje miliony płatności na rzecz beneficjentów zarówno w UE, jak i w innych czę-
ściach świata. Większością wydatków zarządzają państwa członkowskie. Aby uzyskać koniecz-
ne dowody, Trybunał bezpośrednio bada dochody i płatności uznane jako wydatki oraz ocenia 
systemy, za pomocą których zarządza się płatnościami i kontroluje je.

 v Próby transakcji są dobierane z całego budżetu UE z wykorzystaniem technik statystycznych, 
aby zapewnić podstawę do przeprowadzenia przez kontrolerów Trybunału szczegółowych badań.

 v Transakcje objęte próbą są szczegółowo badane ,  zwykle w ramach kontroli przeprowa-
dzanej w siedzibie końcowego odbiorcy środków (którym może być rolnik, instytut naukowy, 
przedsiębiorstwo wykonujące roboty lub usługi, na które udzielono zamówienia publicznego), 
co pozwala uzyskać bezpośrednie dowody, że zdarzenie będące ich podstawą „istnieje”, jest 
poprawnie zarejestrowane i zgodne z zasadami obowiązującymi w przypadku danych płatności.

 v Błędy są analizowane i klasyfikowane jako kwantyfikowalne lub niekwantyfikowalne.

 v Wpływ błędów jest obliczany poprzez ekstrapolację błędów kwantyfikowalnych w formie 
„najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu”.

 v Wiele systemów kontroli ocenianych jest w celu ustalenia ich skuteczności pod względem 
zapewnienia legalnego i prawidłowego zarządzania transakcjami.

 v Pod uwagę bierze się także inne istotne informacje , takie jak roczne sprawozdania z działal-
ności i sprawozdania innych kontrolerów zewnętrznych.

 v Wszystkie ustalenia są przedmiotem dyskusji z władzami krajowymi oraz Komisją w celu 
potwierdzenia faktów.

 v Trybunał przyjmuje swoje opinie na podstawie przeprowadzonych prac i uzyskanych rezultatów.

1 Płatności uznane jako wydatki: płatności okresowe, płatności końcowe oraz rozliczenie zaliczek.

Więcej informacji na temat procesu kontroli prowadzącego do wydania poświadczenia wiary-
godności można znaleźć w załączniku 1.1 do sprawozdania rocznego dotyczącego wykonania 
budżetu za 2012 r.
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TRYBUNAŁ I JEGO PRACE

Europejski Trybunał Obrachunkowy ( Trybunał) jest niezależną instytucją kontroli Unii Europejskiej. 
Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu. Trybunał zatrudnia około 900 osób – specjalistów oraz 
personel pomocniczy – ze wszystkich krajów UE. Od momentu jego utworzenia w 1977 r. uwaga Try-
bunału koncentruje się na znaczeniu zarządzania finansami UE i na przyczynianiu się do jego poprawy.

Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem łańcucha 
rozliczalności UE . Produkty Trybunału są wykorzystywane do rozliczania – w szczególności w ra-
mach corocznej procedury udzielania absolutorium – zarządzających budżetem UE. Jest to głównie 
Komisja, ale także inne instytucje i organy UE. W zarządzaniu dzielonym dużą rolę odgrywają rów-
nież państwa członkowskie.

Główne zadania Trybunału to:

 v kontrole finansowe i kontrole zgodności, głównie w formie poświadczenia wiarygodności (DAS);

 v kontrole wykonania zadań w zakresie tematów wybranych tak, aby zmaksymalizować oddzia-
ływanie prac Trybunału, oraz

 v opinie na temat przepisów odnoszących się do zarządzania budżetem i innych istotnych kwestii.

Celem Trybunału jest zarządzanie swoimi zasobami w sposób zapewniający odpowiednią rów-
nowagę między jego różnymi działaniami, uzyskiwanie wiarygodnych rezultatów i uwzględnianie  
różnych obszarów budżetu UE.

PRODUKTY TRYBUNAŁU

Trybunał sporządza:

ο sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich Funduszy Rozwoju. Sprawozda-
nia roczne składają się głównie z opinii i rezultatów w ramach poświadczenia wiarygodności 
(DAS) i są publikowane co roku w listopadzie;

ο specjalne sprawozdania roczne przedstawiające opinie Trybunału z kontroli finansowej 
różnych agencji i organów UE. W 2012 r. opublikowano 50 takich sprawozdań;

ο sprawozdania specjalne dotyczące wybranych tematów, publikowane w trakcie całego 
roku. Są one głównie wynikiem przeprowadzonych kontroli wykonania zadań. W 2012 r. 
opublikowano 25 takich sprawozdań;

ο opinie wykorzystywane przez Parlament Europejski i Radę przy przyjmowaniu przepisów UE 
i innych decyzji mających istotny wpływ na zarządzanie finansami. W 2012 r. opublikowano 
10 takich opinii;

ο roczne sprawozdanie z działalności zapewniające informacje i wgląd w działania Trybunału 
w danym roku.



41
Kontrola UE za 2012 r. w sKróciE  
nota informacyjna dotycząca sprawozdań rocznych za 2012 r.

Prace Trybunału przyczyniają się do podniesienia świadomości i zwiększenia przejrzystości w za-
kresie zarządzania finansami UE; dostarczają one gwarancji co do jakości zarządzania oraz zaleceń,  
które mają doprowadzić do dalszej poprawy. Wsz ystk ie działania są prowadzone w interesie  
obywateli Unii Europejskiej.

Informacje na temat przeprowadzonych przez Trybunał kontroli agencji i innych organów zde-
centralizowanych UE można znaleźć w poszczególnych specjalnych sprawozdaniach rocznych 
dostępnych na stronie internetowej Trybunału.

Więcej informacji na temat roli i prac Trybunału można znaleźć na stronie internetowej Trybu-
nału http://eca.europa.eu lub na Twitterze: @EUAuditorsECA. Można się również skontaktować 
z Trybunałem, pisząc na adres: eca-info@eca.europa.eu



OBSZARY WYDATKÓW, KTÓRYMI ZAJMUJE SIĘ TRYBUNAŁ

WYKAZ ODPOWIADAJĄCYCH IM SEKCJI (S), TYTUŁÓW (T) 
I ROZDZIAŁÓW (R) W BUDŻECIE NA 2012 R.

ROLNICTWO: WSPARCIE RYNKU I POMOC BEZPOŚREDNIA

T.05 C01-03, 06-08 Wydatki na rolnictwo finansowane przez EFRG

ROZWÓJ OBSZARÓW WIEJSKICH, ŚRODOWISKO NATURALNE, RYBOŁÓWSTWO 
I ZDROWIE

T.05 C04-05 Rozwój obszarów wiejskich 
T.07 Środowisko i działania w dziedzinie klimatu
T.11 Gospodarka morska i rybołówstwo
T.17 Ochrona zdrowia i konsumentów

POLITYKA REGIONALNA, ENERGIA I TRANSPORT

T.06 Mobilność i transport
T.13 Polityka regionalna
T.32 Energia

ZATRUDNIENIE I SPRAWY SPOŁECZNE

T.04 Zatrudnienie i sprawy społeczne

STOSUNKI ZEWNĘTRZNE, POMOC I ROZSZERZENIE

T.19 Stosunki zewnętrzne:
T.21 Rozwój i stosunki z państwami AKP
T.22 Rozszerzenie
T.23 Pomoc humanitarna

BADANIA NAUKOWE I INNE POLITYKI WEWNĘTRZNE

T.01 Sprawy gospodarcze i finansowe
T.02 Przedsiębiorstwa
T.03 Konkurencja
T.08 Badania naukowe
T.09 Społeczeństwo informacyjne i media
T.10 Bezpośrednie badania naukowe
T.12 Rynek wewnętrzny
T.15 Edukacja i kultura
T.16 Komunikacja
T.18 Sprawy wewnętrzne
T.20 Handel
T.33 Sprawiedliwość

WYDATKI ADMINISTRACYJNE I INNE

S. I Parlament
S. II Rada
S. III Komisja
S. IV Trybunał Sprawiedliwości
S. V Trybunał Obrachunkowy
S. VI Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
S. VII Komitet Regionów
S. VIII  Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich
S. IX  Europejski Inspektor Ochrony Danych
S. X Europejska Służba Działań Zewnętrznych
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY

Szczegółowych informacji udziela:

Europejski Trybunał Obrachunkowy
12, rue Alcide de Gasperi

1615 Luksembourg
LUKSEMBURG

e-mail: eca-info@eca.europa.eu
http://eca.europa.eu

@EUauditorsECA EUAuditorsECA

EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY 
JEST NIEZALEŻNĄ INSTYTUCJĄ KONTROLI 
ZEWNĘTRZNEJ,  STOJĄCĄ NA STRAŻY 
FINANSÓW UE

W swoich sprawozdaniach rocznych dotyczących wykonania budżetu 

UE oraz Europejskich Funduszy Rozwoju Trybunał wydaje opinię 

na temat wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości 

transakcji leżących u ich podstaw (tzw. poświadczenie wiarygodności). 

Celem niniejszej noty informacyjnej jest przedstawienie streszczenia 

najważniejszych ustaleń i wniosków. Pełne wersje sprawozdań 

dostępne są na stronie internetowej Trybunału. Są one także 

publikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej.
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EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY PRZEMÓWIENIE 

Bruksela, 5 listopada 2013 r. 
ECA/13/38 

 
Przemówienie Vítora Caldeiry, prezesa 

Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
 

 
Prezentacja sprawozdań rocznych za 2012 r. 

PRZED KOMISJĄ KONTROLI BUDŻETOWEJ 

PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

Bruksela, 5 listopada 2013 r. 
 

 

W przypadku rozbieżności wygłoszony tekst przemówienia jest tekstem właściwym. 



PL 

Wygłoszony tekst przemówienia jest tekstem właściwym. 

Strona 2 z 8 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie 

Posłowie, 

Chciałbym Państwu podziękować za możliwość przedstawienia sprawozdań rocznych 
Trybunału dotyczących wykonania budżetu UE za rok 2012 oraz Europejskich 
Funduszy Rozwoju. 
 
Obywatele europejscy mają prawo wiedzieć, na co przeznaczane są ich pieniądze 
i czy są one wydawane we właściwy sposób. Mają także prawo wiedzieć, czy 
przynoszą one odpowiednie efekty, zwłaszcza w okresie, gdy finanse publiczne 
znajdują się pod tak dużą presją. 
 
Za zarządzanie funduszami UE w pierwszej kolejności odpowiada Komisja. Ma ona 
obowiązek przedstawić w sprawozdaniu finansowym UE i innych sprawozdaniach 
informacje na temat wykorzystania tych środków oraz prawidłowości operacji 
finansowych i uzyskanych wyników. 
 
Rola Trybunału polega na dokonaniu niezależnej oceny tych trzech elementów 
zarządzania finansami UE zgodnie z Traktatem, standardami kontroli i najlepszymi 
praktykami. 
 
Trybunał przedstawia wyniki oceny wykonania budżetu UE w sprawozdaniu rocznym, 
aby pomóc Parlamentowi Europejskiemu w procedurze udzielenia absolutorium. 
 
Rozdział 1 sprawozdania rocznego Trybunału zawiera poświadczenie wiarygodności 
dotyczące wiarygodności rozliczeń oraz legalności i prawidłowości operacji 
finansowych leżących u ich podstaw. W rozdziałach od 2 do 9 przedstawiono 
szczegółowe oceny dotyczące dochodów i głównych obszarów wydatkowania. 
Rozdział 10 poświęcony jest z kolei rezultatom uzyskiwanym z wykorzystaniem 
środków budżetowych UE. 
 
Jak zatem Trybunał ocenił zarządzanie finansami UE w 2012 r.? 
 
Ogólnie rzecz biorąc, sytuacja jest zasadniczo zbliżona do sytuacji opisanej 
w zeszłorocznym sprawozdaniu rocznym. W sprawozdaniu poruszono jednak szereg 
szczegółowych kwestii, na które pragnąłbym zwrócić uwagę członków Komisji. 
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Kwestie te dotyczą: 

• legalności i prawidłowości płatności, 

• korekt finansowych i odzyskiwania środków, 

• presji na finanse UE, 

• potrzeby wytworzenia kultury nastawionej na osiąganie wyników w okresie 
obowiązywania nowych ram finansowych. 

 
Zacznę od nakreślenia ogólnej sytuacji: 

• Sprawozdanie finansowe UE jest wiarygodne, tak jak ma to miejsce od 2007 r. 
Dochody i zobowiązania leżące u podstaw rozliczeń UE są legalne 
i prawidłowe we wszystkich istotnych aspektach, w płatnościach nadal 
występuje jednak istotny poziom błędu. 

• Jeśli chodzi o rezultaty uzyskiwane z wykorzystaniem środków budżetowych 
UE, Komisja nie jest w stanie przedstawić wystarczających, stosownych 
i wiarygodnych dowodów wskazujących, co udało się osiągnąć dzięki realizacji 
polityk UE, w sposób odpowiedni na potrzeby procedury udzielania 
absolutorium. 

 
Opinia Trybunału na temat legalności i prawidłowości płatności pozostała 
zasadniczo niezmieniona, ponieważ rzeczywista sytuacja w tym zakresie nie uległa 
znaczącym zmianom. 
 
Negatywna opinia Trybunału opiera się na dowodach kontroli uzyskanych przez 
Trybunał w toku oceny systemów nadzoru i kontroli oraz badania prób transakcji.  
 
Podobnie jak w poprzednich latach systemy nadzoru i kontroli zbadane przez 
Trybunał są tylko częściowo skuteczne pod względem zapewniania legalności 
i prawidłowości płatności, zrealizowanych w ramach wydatków UE.  
 
Na podstawie badania prób transakcji Trybunał szacuje, że najbardziej 
prawdopodobny poziom błędu w zakresie uznanych jako wydatki płatności leżących 
u podstaw rozliczeń UE wynosi 4,8%. Trybunał ma pewność na poziomie 95%, że 
poziom błędu w płatnościach wynosi pomiędzy 3% a 6%. 
 
Błędy te nie ograniczają się do żadnego konkretnego obszaru budżetu. Istotny poziom 
błędu wystąpił we wszystkich grupach polityk obejmujących wydatki operacyjne. 
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Jedynym obszarem, w którym nie stwierdzono istotnego poziomu błędu, są wydatki 
administracyjne. 
 
Sprawozdania sporządzone przez Komisję potwierdzają ten ogólny obraz sytuacji. 
Komisja przyznaje, że błędy występują w całym budżecie i że ogólny poziom błędu 
może być istotny. 14 dyrektorów generalnych Komisji zgłosiło w rocznych 
sprawozdaniach z działalności zastrzeżenia w odniesieniu do legalności 
i prawidłowości wydatków, zaś w sprawozdaniu podsumowującym podano, że kwota 
obarczona ryzykiem błędu wynosi między 1,9% a 2,6% płatności ogółem, co sama 
Komisja uznaje za wielkość prawdopodobnie niedoszacowaną. 
 
Jak wynika z rozdziału 1, ogólnie szacowany przez Trybunał najbardziej 
prawdopodobny poziom błędu wzrósł z 3,9% w 2011 r. do 4,8% w 2012 r. 
 
Szacowane przez Trybunał najbardziej prawdopodobne poziomy błędu w obszarze 
rolnictwa, polityki regionalnej, rozwoju obszarów wiejskich oraz zatrudnienia i spraw 
społecznych wykazują wzrost w porównaniu z 2011 r. 
 
Najbardziej podatnym na błędy obszarem wydatkowania jest nadal rozwój obszarów 
wiejskich, w którym szacowany poziom błędu wyniósł 7,9%. Kolejna pod tym 
względem jest polityka regionalna z poziomem błędu w wysokości 6,8%. 
 
Wzrost szacowanego poziomu błędu odnotowano również w grupach polityk „Badania 
naukowe i inne polityki wewnętrzne” oraz „Stosunki zewnętrzne, pomoc 
i rozszerzenie”. 
 
W tych dwóch ostatnich przypadkach wzrost wynikać może częściowo z dwóch 
poprawek metodycznych wprowadzonych przez Trybunał w odniesieniu do kontroli za 
2012 r. 
 
W wykorzystywanych przez Trybunał próbach transakcji w tych obszarach nie 
uwzględnia się już zaliczek dokonanych w danym roku. Innymi słowy, próby transakcji 
obejmują obecnie płatności okresowe i końcowe oraz zaliczki, które zostały rozliczone 
w danym roku. 
 
Zmiana ta jest zgodna z zasadami rachunkowości memoriałowej i zdaniem Trybunału 
zapewnia lepszy obraz rzeczywistej sytuacji w zakresie zarządzania finansami UE. 
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Drugie ulepszenie metodyczne dotyczy traktowania poważnych uchybień w zakresie 
stosowania przepisów dotyczących udzielania zamówień. Począwszy od 2012 r. 
instytucje i organy UE są traktowane w ten sam sposób co organy państw 
członkowskich oraz inne organizacje międzynarodowe. 
 
Zmiany te ułatwią dokonywanie porównań pomiędzy poszczególnymi grupami polityk 
oraz porównań w czasie. Łącznie przyczyniły się one do zwiększenia ogólnie 
szacowanego przez Trybunał najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu w 2012 r. 
o 0,3 punktu procentowego w porównaniu z 2011 r. 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie 
Posłowie,  
 
W sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2012 r. przedstawiono liczne przykłady 
wykrytych błędów, jak również ich obszerną analizę. Razem pozwalają one lepiej 
zrozumieć, gdzie i jak dochodzi do błędów i jakie mają one znaczenie. Pozwolą 
Państwo, że przytoczę kilka wniosków wyciągniętych na podstawie analizy: 
 

• Po pierwsze, ponad dwie trzecie szacowanego poziomu błędu dotyczy 
niekwalifikowalnych wniosków o płatność oraz poważnych naruszeń przepisów 
w dziedzinie zamówień publicznych. 

• Po drugie, największy udział w poziomie błędu mają obszary, w których wydaje 
się najwięcej pieniędzy, czyli polityka regionalna, rolnictwo, rozwój obszarów 
wiejskich oraz zatrudnienie i sprawy społeczne. 

• Po trzecie, jak wynika z przeprowadzonego przez Trybunał badania transakcji, 
odsetek transakcji obarczonych błędem w tych grupach polityk jest wysoki 
i waha się między 35% i 63%. 

• Po czwarte, przeprowadzone przez Trybunał badanie transakcji wykazuje, że 
ponad połowa błędów wykrytych przez Trybunał w ramach zarządzania 
dzielonego mogła zostać skorygowana przez władze krajowe przed złożeniem 
wniosków o zwrot kosztów do Komisji. 

 
Ustalenia Trybunału nie wskazują jednak, że występowanie błędów ogranicza się do 
określonych państw członkowskich. Jak wynika z oceny zbadanych przez Trybunał 
systemów nadzoru i kontroli, uchybienia są udziałem wielu różnych organów 
krajowych i regionalnych. 
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Błędy nie ograniczają się również do wydatków podlegających zarządzaniu 
wspólnemu przez państwa członkowskie. Trybunał obliczył, że szacowany poziom 
błędu w wydatkach podlegających zarządzaniu dzielonemu wyniósł 5,3%, 
w porównaniu z 4,3% we wszystkich pozostałych formach wydatków operacyjnych. 
 
Błędy wykrywane przez Trybunał mają znaczenie, ponieważ stanowią przypadki 
wykorzystania środków UE niezgodnie z właściwymi przepisami, a zatem wbrew 
zamiarom Parlamentu i Rady, które pełnią rolę prawodawcy i władzy budżetowej. 
 
Błędy są istotne także z tego powodu, że oznaczają środki, które nie powinny zostać 
wypłacone. Czasem istnieje jednak możliwość odzyskania tych funduszy. I tu 
chciałbym przejść do kwestii korekt finansowych i odzyskiwania środków. 
 
Trybunał poświęcił temu zagadnieniu kilka punktów w sprawozdaniu rocznym za 
2012 r. Podejścia Trybunału i Komisji do tej złożonej kwestii są różne, lecz wzajemnie 
się uzupełniają. 
 
Rola Komisji polega na ochronie budżetu przed skutkami nieprawidłowości. Trybunał 
ma obowiązek przedstawiania sprawozdania na temat legalności i prawidłowości 
transakcji. 
 
W sprawozdaniu rocznym za 2012 r. Trybunał szczegółowo przedstawił, co korekty 
finansowe i odzyskiwanie środków oznaczają dla państw członkowskich 
i beneficjentów oraz jaki wpływ mają one na poświadczenie wiarygodności. 
 
Wpływ korekt finansowych zależy od obowiązujących przepisów. W przypadku 
rolnictwa większość korekt finansowych nie prowadzi do odzyskania przez państwa 
członkowskie środków od beneficjentów, natomiast w przypadku polityki spójności 
większość korekt ma charakter ryczałtowy i nie prowadzi do szczegółowych korekt na 
poziomie projektów. 
 
W rezultacie większość korekt finansowych obciąża podatników krajowych. 
 
Trybunał podkreśla tę kwestię, ponieważ sprawozdanie roczne jest skierowane 
również do parlamentów i władz krajowych. 
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Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie 
Posłowie, 
 
Dążąc do usprawnienia zarządzania finansami UE, nie możemy zignorować 
narastającej presji na finanse publiczne na poziomie unijnym i krajowym. 
 
W sprawozdaniu rocznym za 2012 r. Trybunał zwraca uwagę na oznaki rosnącego 
obciążenia unijnego budżetu na płatności. 
 
Jak Państwo wiedzą, już w 2012 r. Komisja miała trudności w realizacji wszystkich 
wniosków o płatność. 
 
Obciążenie związane z płatnościami znalazło swe odzwierciedlenie także we wzroście 
kwoty zobowiązań pozostających do spłaty. Na koniec roku 2012 zobowiązania te 
odpowiadały łącznej kwocie zabudżetowanych płatności UE w okresie ponad dwóch 
lat. 
 
Komisja będzie musiała także sfinansować płatności, aby spłacić zobowiązania 
uwzględnione w bilansie Unii. Na koniec roku budżetowego 2012 zobowiązania 
pozostające do spłaty oraz zobowiązania wymagające sfinansowania wyniosły łącznie 
313 mld euro. 
 
Trybunał jest zdania, że Komisja powinna zaplanować swoje przyszłe potrzeby 
gotówkowe i w tym celu sporządzić i opublikować długofalową prognozę przepływów 
pieniężnych. 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie 
Posłowie, 
 
Winę za marne przedstawienie nie zawsze ponoszą aktorzy. Bywa, że problemem 
jest scenariusz, jaki otrzymali. 
 
Obowiązujące ramy prawne dotyczące wydatków nie zachęcają w wystarczającym 
stopniu do lepszego wydatkowania środków. 
 
Okres nowych ram finansowych daje okazję, by to zmienić. Trybunał zgadza się 
z Komisją, że potrzebne jest stworzenie kultury nastawionej na osiąganie wyników. 
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Oznaczać to będzie konieczność uporania się z wykrytymi przez Trybunał 
uchybieniami w obecnym systemie zarządzania i sprawozdawczości, polegającymi na 
przykład na tym, że: 

• w programach wydatkowania nie korzysta się konsekwentnie z celów SMART 
i odpowiednich wskaźników; 

• dane dotyczące osiąganych wyników nie są wystarczająco dobrej jakości; 

• projekty finansowane ze środków UE zbyt często nie wykazują się trwałością. 
 
Unia musi zaradzić tym problemom, tak aby kolejne programy wydatkowania 
przyniosły w widoczny sposób wartość dodaną Europie i jej obywatelom. 
 
Trybunał zaleca, by w nadchodzącym okresie programowania położyć nacisk na 
osiąganie wyników. W tym celu należy określić jasne cele oraz odpowiednie wskaźniki 
i oczekiwane rezultaty. 
 
Szanowny Panie Przewodniczący, szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie 
Posłowie, 
 
Instytucje UE będą musiały ściśle ze sobą współpracować, aby usprawnić działalność 
UE i zwiększyć jej rozliczalność w nadchodzących latach. 
 
Trybunał i sporządzane przez niego sprawozdania roczne w istotnym stopniu 
przyczyniają się – i w dalszym ciągu przyczyniać się będą – do powodzenia tego 
wspólnego przedsięwzięcia. Trybunał będzie wypełniał swoje zadania we współpracy 
z Parlamentem i innymi instytucjami UE. 
 
Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. 
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