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W opinii unijnych kontrolerów konieczne jest 
przyjęcie „całkiem nowego podejścia” do 
inwestowania i wydatkowania środków z 
budżetu UE 
W opublikowanym dziś sprawozdaniu rocznym na temat unijnego budżetu Europejski Trybunał 
Obrachunkowy wzywa do przyjęcia „całkiem nowego podejścia” w zarządzaniu inwestowaniem 
i wydatkowaniem środków UE. Konieczne jest wprowadzenie istotnych zmian w działaniach 
wszystkich podmiotów, które odpowiadają za to, jak zarządza się środkami unijnymi. Jak 
wynika z prezentacji sprawozdania rocznego Trybunału na forum Parlamentu Europejskiego, 
decydenci unijni muszą lepiej dostosować budżet do długofalowych priorytetów strategicznych 
UE oraz w większym stopniu uwzględnić w nim ewentualne sytuacje kryzysowe. Ustawodawcy 
unijni muszą natomiast zapewnić, by z programów wydatkowania jasno wynikało, jakie 
rezultaty mają zostać osiągnięte oraz na podjęcie jakich rodzajów ryzyka można sobie pozwolić, 
podczas gdy zarządzający finansami muszą zadbać o to, by środki wydawane były zgodnie z 
przepisami oraz by prowadziły do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. 

Podobnie jak w odniesieniu do każdego roku budżetowego, począwszy od 2007 r., Trybunał – 
jako niezależny kontroler – zaaprobował sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za 2014 r. W 
najnowszym sprawozdaniu rocznym Trybunał stwierdza, że zbliżający się przegląd bieżącego cyklu 
wydatkowania jest okazją do ponownego rozważenia priorytetów i ostrzega, że UE musi lepiej 
zarządzać swoim budżetem, jeśli ma sprostać wyzwaniom, w obliczu których obecnie stoi. Unia 
musi rozwiązać problem zaległości finansowych, tak aby uwolnić środki i skierować je tam, gdzie 
są one najbardziej potrzebne. Niektóre państwa członkowskie mają trudności w absorpcji 
środków unijnych, które im przydzielono. Komisja pozostawiła środki do dyspozycji państw 
członkowskich, nie upewniwszy się w wystarczającym stopniu, czy są one zdolne do ich 
zainwestowania. Jednocześnie nowe sposoby finansowania polityk unijnych nie powinny 
prowadzić do tego, by kwestie ryzyka finansowego nie były objęte nadzorem publicznym i 
kontrolą publiczną.  

Prezes Trybunału Obrachunkowego Vítor Caldeira stwierdził: „UE musi lepiej inwestować swoje 
środki finansowe. Unia musi podjąć działania zapewniające lepsze dostosowanie inwestycji do  
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priorytetów unijnych, opracowanie prostszych przepisów prowadzących do uzyskiwania 
rezultatów oraz bardziej skuteczne gospodarowanie zasobami”.  

W sprawozdaniu rocznym kontrolerzy unijni wydają opinię bez zastrzeżeń w zakresie 
wiarygodności rozliczeń. Stwierdzają również, że w dochodach UE nie wystąpiły błędy. 
W przypadku wydatków unijnych oszacowany przez Trybunał poziom błędu wyniósł jednak 4,4% 
(w 2013 r. było to 4,5%). Nie jest to miara nadużyć finansowych, braku wydajności czy 
marnotrawstwa. Są to szacunkowe kwoty, które nie powinny były zostać wypłacone, ponieważ 
nie zostały wykorzystane zgodnie z przepisami unijnymi.  

Kontrolerzy wykryli taki sam szacowany poziom błędu (4,6%) w przypadku wydatków objętych 
zarządzaniem dzielonym z państwami członkowskimi, jak w przypadku wydatków zarządzanych 
bezpośrednio przez Komisję. Najwyższe poziomy błędu wystąpiły w wydatkach w ramach działów 
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” (5,7%) i „Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” (5,6%). Najniższy szacowany poziom błędu wystąpił w wydatkach 
administracyjnych (0,5%).  

Działania korygujące i mające na celu odzyskanie środków podjęte przez organy krajowe i Komisję 
w obszarach objętych zarządzaniem dzielonym miały pozytywny wpływ na szacowany poziom 
błędu. Gdyby nie podjęto tego rodzaju działań, poziom błędu w wydatkach ogółem wyniósłby 
5,5%, a nie 4,4%. Kontrolerzy dodają jednak, że możliwe było skorygowanie większej liczby 
błędów i wzywają Komisję do pełnego wykorzystania jej uprawnień w celu dalszego obniżenia 
poziomu błędu i odzyskania większych kwot nieprawidłowo wydanych środków. 

 

Informacje dla redaktorów: 

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 szczególności 
w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium – zarządzających budżetem UE. 
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi głównie Komisja Europejska, ale także inne instytucje 
i organy UE. W przypadku około 80% wydatków – głównie na rolnictwo i politykę spójności – 
zarządzanie jest jednak dzielone z państwami członkowskimi. Trybunał bada próby transakcji 
w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody i różne obszary wydatków (grupy 
obszarów polityki UE) są obarczone błędem.  

W 2014 r. wydatki z budżetu UE wyniosły ogółem 142,5 mld euro, czyli około 300 euro 
w przeliczeniu na obywatela. Wydatki te stanowią około 1% unijnego dochodu narodowego 
brutto i odpowiadają w przybliżeniu 2% całkowitych wydatków publicznych państw 
członkowskich UE.  

Pełną wersję sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2014 
można znaleźć na stronie www.eca.europa.eu. 
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