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03Streszczenie

I
Przeglądy horyzontalne stanowią nowy rodzaj publikacji 
wydawanych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy 
(zwany dalej Trybunałem). Poświęcone są one ogólnym 
zagadnieniom i opracowane na podstawie wyników prac 
Trybunału, z uwzględnieniem zgromadzonych przezeń 
wiedzy i doświadczenia. Przeglądy mają w zamierzeniu 
służyć jako podstawa do konsultacji i dialogu z partnerami 
instytucjonalnymi Trybunału. Umożliwiają one Trybunałowi 
formułowanie uwag dotyczących istotnych kwestii, które 
normalnie nie mogłyby być objęte kontrolą. Pierwszy prze
gląd horyzontalny dotyczył kwestii związanych z mecha
nizmami rozliczalności i kontroli publicznej w UE. Niniejszy 
drugi przegląd horyzontalny dotyczy zagrożeń dla finanso
wego zarządzania budżetem UE.

II
Należyte wydatkowanie środków publicznych wymaga, 
aby pieniądze podatników były wydatkowane na priory
tety uznawane przez społeczeństwo (za pośrednictwem 
wybranych przez siebie przedstawicieli) za wartościowe 
i pożądane oraz żeby wydatki przyczyniały się do osiągania 
zadeklarowanych celów w wydajny, skuteczny i oszczędny 
sposób, a także aby mechanizmy kontroli i równowagi 
gwarantowały odpowiednią rozliczalność demokratyczną 
i skuteczne sprawowanie rządów.

III
Przez zbyt długi czas główny nacisk kładziono na wydat
kowanie unijnych środków budżetowych zgodnie z odpo
wiednimi przepisami, bez zwracania wystarczającej uwagi 
na to, czy dane działanie przynosi korzyści współmierne do 
poniesionych kosztów i skutkuje unijną wartością dodaną, 
to znaczy wynikają z niego wyraźne i widoczne korzyści dla 
UE i jej obywateli, które nie mogłyby zostać osiągnięte za 
pomocą wydatkowania wyłącznie na szczeblach krajowym, 
regionalnym lub lokalnym.

IV
Niniejsze streszczenie dotyczy bardziej szczegółowego 
sprawozdania, w którym podniesione kwestie analizowane 
są w sposób bardziej dogłębny. Obu dokumentom towa
rzyszy szereg arkuszy informacyjnych (opublikowanych 
na stronie internetowej Trybunału) zawierających bardziej 
szczegółowe informacje na temat źródeł dochodów UE, 
poszczególnych kategorii wydatków budżetowych [zna
nych jako działy wieloletnich ram finansowych (WRF)] 
i procesu zamówień publicznych.

V
Zagrożenia dla należytego zarządzania finansami polegają 
na tym, że budżet UE:

a) może nie być wydatkowany w zamierzony sposób, 
tzn. nie być przeznaczany na realizację celów określo
nych przez władzę budżetową i zgodnie z ustanowio
nymi przez nią przepisami (legalność i prawidłowość 
wydatków);

b) może nie zostać należycie rozliczony w rocznym spra
wozdaniu finansowym (wiarygodność rozliczeń)1;

c) może nie być wydawany rozważnie i zgodnie z zasa
dami należytego zarządzania finansami (oszczędność, 
wydajność i skuteczność); oraz

d) może nie wnosić wartości dodanej, a spodziewane 
korzyści nie muszą się urzeczywistnić (unijna wartość 
dodana).

VI
Należyte zarządzanie tymi zagrożeniami powinno przekła
dać się na wysoką jakość wydatków, tzn. wydatki zgodne 
z zasadami skuteczności i oszczędności realizowane w spo
sób wydajny i zgodny z przepisami. Niemniej Trybunał 
zidentyfikował szereg kluczowych kwestii, które zasługują 
na osobne omówienie i mowa jest o nich w kolejnych 
punktach.

Zasady kwalifikowalności i inne warunki 
otrzymania unijnego wsparcia

VII
Większość środków UE trafia do przedsiębiorstw lub oby
wateli, którzy złożyli wnioski o dotacje i dopłaty. Zasady 
wypłacania pieniędzy z budżetu UE i warunki ich otrzyma
nia są określone w przepisach, na które często nakładają się 
dodatkowe kryteria kwalifikowalności i warunki ustalone 
przez podmioty zarządzające unijnymi środkami w pań
stwach członkowskich. Te dodatkowe wymogi mogą być 
niepotrzebne i tworzą obciążenie administracyjne. Systemy 
kontroli na różnych szczeblach mogą nie być wystarczające 
do sprawdzenia, czy wszystkie warunki zostały spełnione.

1 W związku z tym, że Trybunał od 2007 r. wydaje pozytywną opinię 
na temat wiarygodności rozliczeń, przegląd horyzontalny dotyczący 
zagrożeń dla zarządzania finansami nie będzie obejmował tego 
zagadnienia.
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VIII
Skomplikowane zasady kwalifikowalności i inne warunki 
mogą prowadzić do tego, że unijne środki nie będą trafiały 
tam, gdzie powinny, a budżet UE będzie wykorzystany 
w sposób nieoptymalny. Potencjalni beneficjenci mogą 
zostać zniechęceni do ubiegania się o wsparcie z budżetu 
UE, a skomplikowane zasady sprawiają, że administratorzy 
muszą włożyć więcej wysiłku i ponieść większe koszty, aby 
upewnić się, czy wnioski i płatności są poprawne oraz czy 
zostały spełnione wszystkie warunki otrzymania wsparcia.

IX
Mimo iż Komisja podejmuje kroki na rzecz ograniczenia 
i uproszczenia przepisów, to władze państw członkowskich 
i inni beneficjenci w dalszym ciągu borykają się z trudnoś
ciami. W niektórych obszarach wydatkowania budżetu 
istnieje zbyt wiele warstw przepisów. Ten stan rzeczy może 
prowadzić do rozbieżnych interpretacji, a tym samym do 
niespójnego stosowania przepisów.

Stosowanie przepisów i procedur 
w dziedzinie zamówień publicznych

X
Zamówienia publiczne to dokonywanie zakupu towarów, 
usług i robót przez organizacje publiczne. Unijne dyrektywy 
dotyczące zamówień publicznych mają na celu wspieranie 
integracji gospodarki UE (rynku wewnętrznego) poprzez 
ułatwianie składania transgranicznych zamówień i realiza
cji zakupu oraz zwiększanie przejrzystości tych procesów. 
Ogólnie rzecz ujmując, organy administracji publicznej 
otrzymujące wsparcie z budżetu UE muszą przestrzegać 
przepisów i procedur w dziedzinie zamówień publicznych, 
a także stosować podczas zamówień ogólne zasady przej
rzystości (otwartości) i równego traktowania potencjalnych 
dostawców. Nieprzestrzeganie tych przepisów i procedur 
może skutkować wyższymi kosztami dla kasy publicznej, 
słabą konkurencją, odrzuceniem spełniających warunki 
oferentów lub dodatkowymi kosztami i opóźnieniami wyni
kającymi z unieważnienia zamówień.

XI
Wyniki przeprowadzonych przez Trybunał kontroli poka
zują, że wiele błędów stwierdzonych przez Trybunał doty
czy niewłaściwego stosowania przepisów i procedur w dzie
dzinie zamówień publicznych. Do takiej sytuacji może dojść 
w wyniku umyślnego działania, mającego na celu faworyzo
wanie jednych dostawców kosztem drugich. Może ona być 
jednak również skutkiem nieumyślnego działania wynikają
cego z niedostatecznego zrozumienia przepisów.

Zdolność władz państw członkowskich 
do zarządzania środkami pieniężnymi UE 
i ich wydatkowania

XII
Władze państw członkowskich są odpowiedzialne za 
dopilnowanie, aby dopłaty i dotacje zostały wypłacone 
kwalifikującym się beneficjentom oraz aby nienależne 
płatności były odpowiednio odzyskiwane. Koszty utworze
nia organów i systemów służących zarządzaniu unijnymi 
środkami dzielone są między państwa członkowskie i UE, 
przy czym państwa członkowskie mają pewną swobodę co 
do sposobu ich organizacji.

XIII
Unijne środki wydatkowane są przez 28 administracji 
krajowych i wiele organów regionalnych i lokalnych o nie
równych zdolnościach administracyjnych (pod względem 
umiejętności i zasobów). Ten stan rzeczy zwiększa ryzyko 
wystąpienia błędów oraz grozi niską jakością wydat
kowania środków. Może to także spowalniać realizację 
finansowanych przez UE działań i projektów, negatywnie 
wpływać na działania o charakterze regulacyjnym oraz 
utrudniać wymianę informacji między Komisją i państwami 
członkowskimi.

Koordynacja budżetu UE i budżetów 
krajowych z uwzględnieniem nacisku na 
wydatkowanie środków unijnych

XIV
Roczny charakter budżetu UE może powodować problemy 
z finansowaniem działań, które realizowane są przez kilka 
lat. Przełożenie decyzji o finansowaniu na konkretne prio
rytety i działania jest procesem czasochłonnym. Ponadto 
unijne i krajowe procesy budżetowe są od siebie odrębne: 
przeprowadzane są przez różne podmioty o odmiennych 
priorytetach i odbywają się w innych cyklach. Może to 
prowadzić do dublowania się działań, luk lub sprzeczności 
w budżetach unijnym i krajowych.
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XV
Wiele działań i projektów finansowanych jest zarówno 
z budżetu UE, jak i z budżetów krajowych („wydatki współ
finansowane”), o ile oba te budżety – unijny i krajowy – są 
dostępne. Polityka oszczędnościowa w państwach człon
kowskich może prowadzić do znaczącego ograniczenia 
krajowych środków finansowych dostępnych na realiza
cję działań lub do ich niedostępności. Ponadto trwałość 
finansowanych przez UE działań może również stanowić 
problem z chwilą, gdy środki UE nie będą już dostępne.

XVI
W związku z tym, że tak wielki nacisk kładzie się na 
wydatkowanie budżetu UE („podejście zorientowane na 
nakłady”), podmioty zarządzające działaniami i projektami 
często skupiają się na przestrzeganiu warunków dotyczą
cych otrzymania i wykorzystania pieniędzy, nie zwracając 
uwagi na osiągane rezultaty.

Oddziaływanie rocznych budżetów UE na 
działalność i zarządzanie przepływami 
pieniężnymi

XVII
Organy państw członkowskich, inne podmioty pośredni
czące i beneficjenci mogą otrzymać zaliczki gotówkowe 
(prefinansowanie) na rozpoczęcie swojej działalności. Nie
potrzebnie długie okresy prefinansowania mogą zwiększać 
ryzyko wystąpienia błędów i strat, a także znacznie utrud
niają reorientację działań, tak aby cele zostały osiągnięte. 
W związku długimi terminami przedkładania wniosków 
o zwrot kosztów, problemy pojawiają się dopiero w później
szych latach, kiedy może już być za późno na korektę.

XVIII
Państwa członkowskie będą miały w przyszłości obowiązek 
przeznaczenia 1 234 mld euro na pokrycie wypłat zobowią
zań. Na kwotę tę składa się 908 mld euro przeznaczonych 
na realizację WRF na lata 2014–2020 (płatności) i dodat
kowych 326 mld euro stanowiących wypłaty zobowiązań 
zaciągniętych podczas poprzednich WRF, co może nega
tywnie wpłynąć na zdolność Komisji do pozytywnego 
rozpatrzenia wszystkich wniosków o płatność w roku, 
w którym wnioski te wpłynęły.

Korzyści płynące z wydatkowania 
środków z budżetu UE – „unijna wartość 
dodana”

XIX
Wydatki z budżetu Unii Europejskiej realizowane wewnątrz 
Unii powinny przynosić UE i jej obywatelom jasne 
i widoczne korzyści, które nie mogłyby zostać osiągnięte 
przez wydatkowanie środków wyłącznie na szczeblu krajo
wym, regionalnym lub lokalnym.

XX
W niektórych przypadkach może się jednak zdarzyć, że 
środki UE wykorzystywane są jedynie do zwiększenia całko
witej puli dostępnych środków finansowych, bez wnoszenia 
szczególnego unijnego wymiaru; że środki unijne wykorzys
tane są na działania, które i tak zostałyby przeprowadzone 
przez państwa członkowskie lub innych beneficjentów 
(efekt „deadweight”); lub że środki te są niewystarczające 
do osiągnięcia zamierzonych efektów.

Jakość danych i informacji

XXI
Komisja koordynuje wiele podmiotów biorących udział 
w wydatkowaniu środków budżetowych i nie zawsze może 
narzucić ujednolicone procesy i systemy zarządzania. 
Wyzwaniem jest dopilnowanie, aby właściwe dane zostały 
terminowo zebrane od podmiotów pośredniczących oraz 
aby mogły one zostać skutecznie sprawdzone.

XXII
Ponadto prowadzone przez Komisję monitorowanie oraz 
zarządzanie finansami i wydajnością jest często oparte 
na ograniczonych, niekompletnych lub niewiarygodnych 
informacjach.
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Wydatki niekwalifikujące się do 
finansowania z budżetu UE i kontrole

XXIII
Co do zasady wydatki, które nie kwalifikują się do finanso
wania z budżetu UE, należy odzyskać od beneficjentów. 
Komisja może również zastosować „korekty” w stosunku do 
wydatków, które państwa członkowskie chcą sfinansować 
z budżetu UE, co powoduje, że wydatek taki zostaje uznany 
za niekwalifikujący się do finansowania z budżetu UE i musi 
on zostać pokryty z budżetu krajowego. Takie korekty 
wymagają jednak skomplikowanych działań administra
cyjnych i raczej nie motywują państw członkowskich do 
usuwania uchybień w swoich systemach. W niektórych 
kategoriach wydatków, zwłaszcza w obszarze polityki 
spójności, państwa członkowskie mogą zastąpić odrzucony 
wydatek wydatkiem kwalifikowalnym.

XXIV
Komisja nie jest w stanie bezpośrednio ani systematycznie 
sprawdzać poszczególnych części budżetu UE wydatkowa
nych przez państwa członkowskie, pozostałe państwa lub 
organizacje międzynarodowe ani wydatków zadeklarowa
nych przez beneficjentów. Komisja opiera się na pracy nie
zależnych organów kontroli, które poświadczają odnośne 
wydatki, a także na ograniczonej liczbie kontroli i inspekcji 
przeprowadzanych przez własny personel operacyjny 
i włas nych kontrolerów.

XXV
Poświadczenie wydatków wydane przez niezależne organy 
kontroli może być jednak problematyczne ze względu na 
kwestie dotyczące jakości i terminowości ich pracy, a także 
ich niezależności. Natomiast we własnych kontrolach 
Komisji mogą wystąpić uchybienia związane z jej strategią 
kontrolną.

Jakie są możliwości i jakie działania 
należy podjąć?

XXVI
Komisja i państwa członkowskie są odpowiedzialne za 
dopilnowanie, aby środki unijne były wydatkowane należy
cie i rozważnie, a w ostatnich latach zarówno Komisja, jak 
i państwa członkowskie z powodzeniem podjęły już wiele 
działań w celu wywiązania się z tego obowiązku.

XXVII
Niemniej rozpoczęcie w 2014 r. nowych wieloletnich ram 
finansowych, wprowadzenie związanych z nimi przepisów 
wykonawczych oraz nowego rozporządzenia finansowego 
wraz z zobowiązaniem Komisji do dopilnowania, aby 
budżet był bardziej ukierunkowany na wyniki, to wszystko 
okazje do uproszczenia i usprawnienia finansowego zarzą
dzania budżetem UE.

XXVIII
W celu czerpania korzyści ze wspomnianych wyżej możli
wości wszystkie podmioty biorące udział w wydatkowaniu 
środków z budżetu UE w swoich odnośnych dziedzinach 
powinny skupić się na:

– rezultatach i unijnej wartości dodanej;

– zarządzaniu wydajnością;

– zarządzaniu budżetem;

– mechanizmach kontroli i korzystaniu z wyników pracy 
innych podmiotów; oraz

– przeglądzie śródokresowym WRF.
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08Wstęp

01 
Wkłady państw członkowskich do budżetu ogólnego UE (zwanego dalej budżetem 
UE) tworzą wspólną pulę i są wykorzystywane do promowania programów oraz 
działań służących wspieraniu i dalszej realizacji celów polityki unijnej. Budżet stanowi 
uzupełnienie działań legislacyjnych podejmowanych przez Komisję Europejską 
(zwaną dalej Komisją) i inne instytucje europejskie w celu wspierania realizacji posta
nowień Traktatu i celów UE. Roczny budżet UE jest stosunkowo niewielki w porów
naniu z całkowitą kwotą dochodów i wydatków publicznych państw członkowskich: 
stanowi on niewiele ponad 1% ich łącznego dochodu narodowego brutto (DNB) 
i odpowiada około 2% ich łącznych wydatków publicznych (zob. schemat 1). Stanowi 
on również niewielki ułamek wsparcia, które zostało przeznaczone na rozwiązanie 
problemu kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego.

Budżet UE stanowi niewielką część zasobów i wydatków publicznych państw 
członkowskich (2012)

Źródło: Eurostat.
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DNB
państw członkowskich UE (2012)

≈ 13 000 mld EUR

Wydatki publiczne
państw członkowskich UE
(2012) ≈ 6 400 mld EUR

 Budżet UE (2012)
142 mld EUR
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02 
Kryzys finansowy i kryzys zadłużeniowy sprawiły, że pojawiły się trudne pytania 
dotyczące roli i rozwoju UE, a także tego, co oznacza członkostwo w UE. Długotrwa
łe dyskusje poprzedzające przyjęcie wieloletnich ram finansowych (WRF) na lata 
2014–2020 (zob. ramka 1)1 i niechęć państw członkowskich do zwiększenia budżetu 
na płatności2 pokazały, że istnieje niewielkie zapotrzebowanie na unijne finanso
wanie, które postrzegane jest jako sposób promowania „projektu europejskiego” 
z pominięciem potrzeb krajowych.

03 
Rządy państw członkowskich i Parlament Europejski oczekują od budżetu UE wyso
kiego poziomu przejrzystości. Negatywna opinia na temat wiarygodności wydatków 
UE – tzw. poświadczenie wiarygodności, z fr. DAS (zob. ramka 2) – wydawana od 
19 lat co roku przez Europejski Trybunał Obrachunkowy stanowi dla UE problem. Ta 
negatywna opinia może przede wszystkim nieumyślnie wzmagać przeświadczenie, 
że stwierdzone błędy świadczą o tym, iż wydatkowanie środków z budżetu UE jest 
w poważnym stopniu dotknięte zjawiskiem nadużyć i korupcji, co z kolei ma szkodli
wy wpływ na zaufanie społeczeństwa do instytucji UE3.

04 
Rządy i podatnicy państw członkowskich chcą widzieć, że środki przekazywane przez 
nich do budżetu UE przynoszą większe korzyści. Chcą widzieć, że środki budżetowe 
są właściwie wydawane i należycie zarządzane oraz że są wykorzystywane do realiza
cji celów zatwierdzonych przez Parlament Europejski i Radę, a także że przynoszą one 
oczekiwane efekty.

05 
Trybunał, czerpiąc ze swojego 35letniego doświadczenia w kontrolowaniu docho
dów i wydatków UE, w niniejszym przeglądzie horyzontalnym dotyczącym zagrożeń 
dla finansowego zarządzania budżetem UE przedstawia ogólny zarys unijnych prze
pływów finansowych oraz streszczenie zagadnień, którymi należy się zająć między 
innymi po to, by unijny podatnik uzyskiwał większe korzyści w stosunku do poniesio
nych nakładów finansowanych z budżetu UE. Przegląd składa się z trzech części:

a) streszczenia zawierającego przegląd głównych zagadnień;

b) niniejszego szczegółowego sprawozdania, zawierającego omówienie kontekstu 
oraz informacje dotyczące budżetu UE, podmiotów biorących udział w wydatko
waniu unijnych środków pieniężnych oraz pozostałych przepływów finansowych;

c) indywidualnych arkuszy informacyjnych dotyczących każdej z głównych działów 
WRF, każdego z głównych źródeł dochodów UE oraz zamówień publicznych, 
w których to arkuszach zawarto podsumowanie głównych cech i problemów.

1 Porozumienie w sprawie 
WRF na lata 2014–2020 
zostało zawarte po 
negocjacjach trwających 
dwa i pół roku. Parlament 
Europejski zatwierdził WRF 
w dniu 19 listopada 2013 r., 
a Rada przyjęła je w dniu 
2 grudnia 2013 r.

2 Zob. sprawozdanie roczne 
dotyczące roku budżetowego 
2012, pkt 1.51–1.53 (Dz.U. C 331 
z 14.11.2013).

3 Zob. opinia nr 1/2010 pt. 
„Poprawa finansowego 
zarządzania budżetem UE: 
zagrożenia i wyzwania” 
(http://eca.europa.eu) oraz 
odpowiedź Trybunału 
na komunikat Komisji 
„Zmiany w budżecie, zmiany 
w Europie”.
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Wieloletnie ramy finansowe

Wieloletnie ramy finansowe (WRF) stanowią przełożenie unijnych celów politycznych na kategorie finansowe na 
okres co najmniej pięciu lat (art. 312 Traktatu z Lizbony). W WRF ustanawia się maksymalne roczne kwoty (pułapy) 
dla wydatków UE jako całości oraz dla głównych kategorii wydatków (działów). WRF nie są tak szczegółowe jak 
budżet roczny. Dzięki ustalonym limitom dla każdej kategorii wydatków WRF narzucają dyscyplinę budżetową 
i stanowią sposób zapewnienia, by wydatki Unii dokonywane były w granicach jej zasobów własnych oraz zgod
nie z celami jej polityki. Ponadto system ten zapewnia przewidywalny napływ środków na realizację długoter
minowych priorytetów Unii oraz daje większą pewność beneficjentom funduszy UE. W WRF na lata 2014–2020 
ustala się maksymalne zobowiązania budżetowe na ten okres na poziomie 960 mld euro, a płatności na poziomie 
908 mld euro (po cenach z 2011 r.).

Poświadczenie wiarygodności (DAS)

DAS – poświadczenie wiarygodności rachunków, jak również legalności i prawidłowości operacji leżących u ich 
podstaw. Na mocy TFUE (art. 287) Trybunał ma obowiązek skontrolować, czy wszystkie dochody zostały uzyskane 
oraz czy wydatki zostały poniesione w sposób legalny oraz czy zarządzanie finansami było należyte.

Wydanie opinii pokontrolnej w formie zbliżonej do DAS zarówno w odniesieniu do wiarygodności rachunków, jak 
również do legalności i prawidłowości operacji leżących u ich podstaw, jest rzadkością. Niewiele krajów nakłada na 
krajowe instytucje kontrolne obowiązek wydawania takiej opinii, a według wszelkiego prawdopodobieństwa włas
ne instytucje kontrolne państw członkowskich nie byłyby w stanie wydać pozytywnej opinii w formie przypomina
jącej DAS w odniesieniu do budżetów swoich własnych rządów. Na przykład Krajowy Urząd Audytowy Zjednoczo
nego Królestwa dołącza do opinii pokontrolnych oceny dotyczące wiarygodności wszystkich rządowych rozliczeń 
finansowych, ale nie wydaje opinii w sprawie legalności i prawidłowości rozliczeń. Podobnie amerykańskie Biuro 
Kontroli Rządu stwierdza, że nie jest w stanie wydać opinii na temat sprawozdań finansowych rządu USA.
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Czym są finanse UE i w jaki sposób się nimi zarządza?

Budżet UE

06 
Roczne budżety UE opierają się na WRF, w których ustala się unijne priorytety w za
kresie wydatków w pięciu ogólnych kategoriach („działach”) dotyczących danego 
okresu (zob. tabela 1 i schemat 2):

a) Na każdy rok danego okresu ustala się w WRF maksymalne kwoty roczne dla 
każdego działu oraz określa się całkowity roczny pułap kwot, które Komisja może 
ująć w zobowiązaniach i wypłacić (środki na zobowiązania i środki na płatności). 
Budżet na płatności de facto określa maksymalną kwotę, której Komisja może 
zażądać od państw członkowskich w celu zaspokojenia potrzeb wynikających 
z wypłat gotówkowych.

b) Zgodnie z ustaleniami poczynionymi podczas negocjacji dotyczących WRF 
w rocznym budżecie UE rezerwuje się krajowe przydziały dla każdego państwa 
członkowskiego w obszarach wydatkowania dotyczących rozwoju obszarów 
wiejskich, rybołówstwa i polityki spójności („przydziały wstępne”). Podobnie 
ustalone w budżecie UE pułapy dotyczące wydatków rolnych obejmują całkowitą 
kwotę rocznych dotacji, które mogą zostać wypłacone każdemu państwu człon
kowskiemu. W ten sposób 80% przewidzianych w WRF środków dostępnych dla 
państw członkowskich oraz rocznego budżetu UE jest już wstępnie przydzielone 
państwom członkowskim.

WRF na lata 2014–2020

(w mld euro)

Dział WRF Zobowiązania Przydziały wstępne 
i pułapy krajowe %

1. Inteligentny wzrost sprzyjający 
włączeniu społecznemu 450,8 322,3 71

2. Zrównoważony wzrost: zasoby 
naturalne 373,2 353,2 95

3. Bezpieczeństwo i obywatelstwo 15,7

4. Globalny wymiar Europy 58,7

5. Administracja 61,6

Łącznie WRF 960,0 675,5 70

Z czego dostępne dla państw 
członkowskich 839,7 675,5 80

Rezerwy 10,0

Europejski Fundusz Rozwoju 30,5

Łącznie poza WRF 40,5

Kwoty WRF i kwoty poza WRF razem 1 000,5 675,5 68

Ta
be

la
 1
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Wieloletni budżet (WRF) na lata 2014–2020

Źródło: Dane ETO na podstawie informacji od Komisji.
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Inteligentny wzrost sprzyjający
włączeniu społecznemu

451 mld EUR
47%

Zrównoważony wzrost:
zasoby naturalne 

373 mld EUR
39%

Płatności
 908 mld EUR

Wypłaty zobowiązań
zaciągniętych w poprzednich WRF

 326 mld EUR
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Płatności budżetowe (908 mld EUR) w WRF 2014–2020

Zobowiązania budżetowe (960 mld EUR) w WRF 2014–2020

Globalny wymiar Europy
59 mld EUR

6%

Bezpieczeństwo i obywatelstwo 
16 mld EUR

2%

Administracja
62 mld EUR

6%

|<------------------------------

|<---------------------------------
07 
Zgodnie z porozumieniami zawartymi w kontekście kryzysu finansowego i WRF na 
lata 2014–2020 budżet UE powinien być dostosowany do priorytetów polityki unijnej 
w celu pobudzania wzrostu i tworzenie miejsc pracy4. W strategii „Europa 2020” 
określono pięć kluczowych celów, które UE ma osiągnąć do 2020 r. z wykorzystaniem 
środków z budżetu UE i budżetów krajowych. Są to następujące cele:

a) zwiększenie zatrudnienia: 75% osób w wieku 20–64 lata ma znaleźć zatrudnienie;

b) poprawa poziomu kształcenia: zmniejszenie odsetka osób przedwcześnie koń
czących naukę do poziomu 10% oraz zwiększenie możliwości w zakresie kształ
cenia policealnego, tak aby co najmniej 40% osób w wieku 30–34 lata kończyło 
edukację na poziomie wyższym;

c) poprawa warunków dla badań naukowych i innowacyjności: 3% produktu krajo
wego brutto UE (PKB) ma być inwestowane w badania i rozwój;

4 Strategia UE na rzecz wzrostu 
gospodarczego uzgodniona 
przez Radę Europejską w dniu 
17 czerwca 2010 r.
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5 EBI należy do państw 
członkowskich i finansuje 
projekty inwestycyjne, 
które przyczyniają się do 
realizacji celów UE. Ok. 
90% udzielanych przez EBI 
pożyczek trafia do państw 
członkowskich, a pozostałe 
10% – do 150 innych krajów. 
Pożyczki udzielane przez EBI 
mogą być łączone z dotacjami 
z budżetu ogólnego UE 
i budżetu EFR. Europejski 
Fundusz Inwestycyjny stanowi 
część rodziny EBI i dostarcza 
kapitał wysokiego ryzyka oraz 
gwarancje dla MŚP.

6 Zob. Wstępne skonsolidowane 
sprawozdanie finansowe Unii 
Europejskiej za rok budżetowy 
2013, nota 7.1 – mechanizmy 
wsparcia finansowego, 
zarządzane przez Komisję 
operacje udzielania 
i zaciągania pożyczek.

d) wspieranie włączenia społecznego poprzez zmniejszanie ubóstwa: zmniejszenie 
o co najmniej 20 mln liczby ludzi żyjących w ubóstwie i dotkniętych wyklucze
niem społecznym lub mogących się znaleźć w takiej sytuacji; oraz

e) zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych (klimat/energia): redukcja emisji gazów 
cieplarnianych o 20% (lub nawet o 30% w sprzyjających warunkach) w stosunku 
do poziomów z 1990 r., 20% energii ma pochodzić ze źródeł odnawialnych oraz 
zwiększenie o 20% efektywności energetycznej.

08 
Komisja, oprócz zarządzania rocznym budżetem ogólnym UE, zarządza również:

a) Europejskimi Funduszami Rozwoju (EFR) (ok. 3 mld euro w 2013 r., 27 mld euro 
na lata 2014–2020). Wprawdzie wkłady państw członkowskich do budżetu EFR 
uzgadniane są podczas negocjacji międzyrządowych prowadzonych niezależnie 
od procedury ustalania budżetu ogólnego UE, ale EFR może zostać włączony do 
budżetu UE w kolejnych WRF (zob. arkusz informacyjny dotyczący globalnego 
wymiaru Europy). Komisja zarządza operacjami finansowanymi w ramach EFR, 
wykorzystując środki przydzielone w formie pomocy bezzwrotnej. Europejski 
Bank Inwestycyjny (EBI)5 zarządza instrumentem inwestycyjnym i dopłatami do 
oprocentowania;

b) operacjami udzielania i zaciągania pożyczek, których wartość na koniec 2013 r. 
wynosiła ok. 57,2 mld euro6. W szczególnych i przewidzianych prawem okolicz
nościach UE (reprezentowana przez Komisję) może zaciągnąć pożyczkę w celu 
przekazania tych środków w formie pożyczki państwom członkowskim w ramach 
wypełniania swojego mandatu powierzonego jej na mocy Traktatu.

(i) Zaciągnięte pożyczki są gwarantowane przez 28 państw członkowskich. 
Środki te są pożyczane państwu beneficjentowi na zasadzie pożyczki wza
jemnej na dokładnie takich samych warunkach, na jakich zostały pierwotnie 
pożyczone przez Komisję, tak aby nie ponosiła ona żadnego ryzyka związa
nego z odsetkami lub wahaniami kursowymi.

(ii) Istnieją trzy główne instrumenty – instrument wsparcia bilansu płatniczego 
(w ramach którego udziela się wsparcia finansowego krajom spoza strefy euro, 
a na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość pożyczek udzielonych Węgrom, Łotwie 
i Rumunii wynosiła 11,6 mld euro); europejski mechanizm stabilizacji finanso
wej (w ramach którego udziela się wsparcia finansowego wszystkim państwom 
członkowskim, a na dzień 31 grudnia 2013 r. wartość pożyczek udzielonych 
Irlandii i Portugalii wynosiła 44,5 mld euro. Obecnie w ramach tego instrumen
tu nie udziela się nowych pożyczek, ponieważ jego działania wspierające za
stępowane są wsparciem z Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej, 
a następnie z Europejskiego Mechanizmu Stabilności – zob. pkt 10 poniżej); 
oraz instrument pomocy makrofinansowej (w ramach którego wspiera się pań
stwa partnerskie spoza Europy, ale geograficznie położone blisko niej, a war
tość udzielonych pożyczek wynosiła na dzień 31 grudnia 2013 r. 0,6 mld euro).

(iii) Ponadto istnieją również pożyczki Euratom udzielane zarówno państwom 
członkowskim, jak i krajom nienależącym do UE na potrzeby finansowania 
projektów dotyczących instalacji energetycznych (0,4 mld euro według 
stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.) oraz weksle własne Europejskiej Wspólno
ty Węgla i Stali (EWWiS) opiewające na 0,2 mld euro według stanu na dzień 
31 grudnia 2013 r.
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c) zobowiązaniami długoterminowymi związanymi głównie ze świadczeniami 
emerytalnymi i pracowniczymi (45,7 mld euro według stanu na koniec 2013 r.). 
Składki potrącane z wynagrodzeń pracowników pokrywają jedną trzecią progno
zowanych kosztów tych świadczeń, natomiast państwa członkowskie wspólnie 
gwarantują ich wypłacanie i będą musiały finansować je w przyszłości;

d) funduszem gwarancyjnym dla działań zewnętrznych, którego celem jest pokry
wać straty poniesione w związku z niespłaconymi pożyczkami udzielonymi przez 
EBI państwom spoza UE;

e) specjalnymi instrumentami nieujętymi w budżecie, które stosuje się w sytu
acjach awaryjnych i wyjątkowych okolicznościach i na które przeznacza się 
do 1,4 mld euro rocznie (rezerwa na pomoc nadzwyczajną, Fundusz Solidarności 
Unii Europejskiej, instrument elastyczności i Europejski Fundusz Dostosowania 
do Globalizacji).

Konkretne działania w odpowiedzi na kryzys finansowy 
i kryzys zadłużeniowy

09 
Koordynacja polityk gospodarczych państw członkowskich jest większa w ramach 
europejskiego semestru (zob. ramka 3), ponieważ muszą one przekładać unijne wy
tyczne i przepisy na swoje coroczne decyzje dotyczące polityki i budżetu.

10 
W sytuacji kryzysu zadłużeniowego kraje strefy euro utworzyły międzyrządowe 
mechanizmy stabilności finansowej [Europejski Instrument Stabilności Finansowej 
(EFSF7) oraz jego następca – Europejski Mechanizm Stabilności (EMS8)]. Komisja jest 
odpowiedzialna za negocjowanie i monitorowanie przestrzegania warunków okreś
lonej polityki ustalonych w odniesieniu do pomocy finansowej udzielanej w ramach 
tych mechanizmów. Pożyczki te nie są jednak objęte gwarancjami budżetu UE i nie 
uwzględnia się ich w księgach rachunkowych UE9.

7 W ramach EFSF udzielono 
pożyczek w wysokości 
152,8 mld euro trzem krajom: 
Irlandii, Portugalii i Grecji. 
Z dniem 1 lipca 2013 r. 
zaprzestano udzielania 
nowych pożyczek w ramach 
EFSF. Kraje strefy euro 
potrzebujące pomocy będą 
miały możliwość pożyczenia 
środków z EMS, którego 
zdolność udzielania pożyczek 
wynosi 500 mld euro.

8 EMS został utworzony przez 
kraje strefy euro i one są jego 
właścicielami. Każdy kraj strefy 
euro potrzebujący pomocy 
będzie miał możliwość 
pożyczenia środków 
z EMS, którego zdolność 
udzielania pożyczek wynosi 
500 mld euro.

9 Komisja zarządza ponadto 
łączonymi pożyczkami 
dwustronnymi udzielonymi 
Grecji przez kraje strefy euro. 
Pożyczki te nie mają żadnego 
wpływu na budżet UE i nie 
są ani uwzględnione, ani 
wzmiankowane w unijnych 
sprawozdaniach finansowych.
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 3 Europejski semestr

Wszystkie państwa członkowskie powinny w swoich celach krajowych i polityce na rzecz pobudzania wzrostu 
wykazać swoje zaangażowanie na rzecz realizacji celów strategii „Europa 2020”. Europejski semestr jest rocznym 
cyklem koordynacji polityki gospodarczej, mającym prowadzić do tego, by indywidualne starania poszczególnych 
państw członkowskich były skoordynowane i ukierunkowane w celu uzyskania pożądanego wpływu na wzrost 
gospodarczy. Każdego roku Komisja przeprowadza szczegółową analizę programów reform gospodarczostruktu
ralnych poszczególnych państw i przedstawia opracowane dla nich zalecenia na okres najbliższych 1218 miesięcy. 
Po przeprowadzeniu dyskusji w tej sprawie Rada oficjalnie przyjmuje te zalecenia, które zostają poparte także przez 
Radę Europejską. Tym samym państwa członkowskie otrzymują wskazówki w zakresie prowadzonej polityki jeszcze 
przed ostatecznym ustaleniem przez nie budżetów krajowych na kolejny rok. W przypadku gdy w określonym ter
minie nie zostaną podjęte działania na rzecz realizacji zaleceń, istnieje możliwość wystosowania ostrzeżeń dotyczą
cych polityki.
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10 Udziały KBC w kapitale EBC 
są obliczane według klucza 
odzwierciedlającego udział 
poszczególnych państw 
w łącznej liczbie ludności 
i produkcie krajowym brutto 
UE. Oba te elementy są brane 
pod uwagę w jednakowym 
stopniu. EBC koryguje 
wielkość udziałów co pięć 
lat, a także każdorazowo 
w sytuacji, gdy nowy kraj 
przystępuje do UE. Korekty 
tej dokonuje się na podstawie 
danych przedstawionych 
przez Komisję.

11 EBOR został utworzony 
w 1991 r. w celu wspierania 
przedsiębiorczości 
i sprzyjania przejściu na 
otwartą i demokratyczną 
gospodarkę rynkową. Bank 
działa w 34 krajach w Europie 
Środkowej, Azji Środkowej 
oraz w południowym 
i wschodnim rejonie basenu 
Morza Śródziemnego. Lista 
udziałowców banku obejmuje 
64 kraje, Unię Europejską 
i Europejski Bank Inwestycyjny. 
Państwa członkowskie UE, EBI 
i Komisja są właścicielami ok. 
63% udziałów EBOR.

12 Rozporządzenie finansowe 
(mające zastosowanie od dnia 
1 stycznia 2013 r.), rozdział 2 
„Metody wykonywania” 
(Dz.U. L 298 z 26.10.2012, s. 1). 
Istnieją trzy tryby zarządzania 
(przed 2013 r. było ich 
pięć). W trybie zarządzania 
bezpośredniego za 
dopilnowanie wykorzystania 
środków finansowych 
odpowiedzialne są służby 
Komisji, agencje wykonawcze 
i szefowie delegatur UE; tryb 
zarządzania pośredniego 
dotyczy głównie agencji, 
krajów spoza UE i organizacji 
międzynarodowych; 
w ramach trybu zarządzania 
dzielonego środkami 
zarządzają krajowe agencje 
wykonawcze, które są 
osobno kontrolowane 
przez organy certyfikujące. 
W rozporządzeniu 
finansowym określono 
mechanizmy audytu i kontroli 
dotyczące każdego z tych 
trybów wykonywania 
budżetu.

11 
Europejski Bank Centralny (EBC) pozostaje poza budżetem UE:

a) EBC pozostaje własnością wszystkich krajowych banków centralnych państw 
członkowskich (KBC), a wysokość udziałów poszczególnych państw ustalana jest 
na podstawie danych przedstawianych przez Komisję10.

b) W 2014 r. EBC przejmie odpowiedzialność za jednolity mechanizm nadzorczy 
i będzie miał uprawnienia nadzorczointerwencyjne w odniesieniu do każdej 
instytucji kredytowej w uczestniczących państwach członkowskich (18 państw 
strefy euro oraz kraje spoza tej strefy, które mają prawo do wyrażenia chęci 
uczestnictwa). W praktyce EBC będzie sprawował bezpośredni nadzór nad ok. 
130 największymi bankami w strefie euro, a pozostałe banki pozostaną w gestii 
organów krajowych.

Złożoność systemu budżetowego UE

12 
Unijne środki budżetowe wydatkowane są w skomplikowanym środowisku (zob. 
schemat 4):

a) Polityka prowadzona jest w ponad 30 różnych obszarach, a ponadto istnieje 
szeroki wachlarz celów oraz wiele działań. Tysiące projektów są finansowane 
przy wykorzystaniu szeregu instrumentów (dotacji, dopłat, pożyczek, gwarancji, 
bezpośredniego wsparcia budżetowego dla krajów spoza UE oraz innowacyjnych 
instrumentów finansowych i innych mechanizmów umożliwiających wykorzy
stanie efektu dźwigni finansowej w oparciu o środki UE). Lista beneficjentów 
końcowych obejmuje osoby prywatne, firmy, uniwersytety, partnerstwa publicz
noprywatne i organizacje rządowe.

b) W środowisku tym funkcjonują podmioty z państw członkowskich (działające 
na szczeblach krajowym, regionalnym i lokalnym), kraje spoza UE i organizacje 
międzynarodowe, jak i rozliczne służby Komisji (tzw. dyrekcje generalne), agencje 
i inne organy UE [pozostałe instytucje UE, Europejski Bank Inwestycyjny (EBI), 
Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI)], a także organizacje, których UE jest człon
kiem (na przykład Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju (EBOR)11 oraz wspólne 
przedsięwzięcia).

c) Państwa członkowskie są odpowiedzialne za wydatkowanie ok. 80% budżetu 
UE zgodnie z mechanizmem zarządzania dzielonego. Większość z tych 80% jest 
zarezerwowana dla poszczególnych państw w postaci krajowych przydziałów 
wstępnych (zob. pkt 6 lit. b) oraz tabela 1). Z wyjątkiem wydatków na rolnictwo 
państwa członkowskie muszą same sfinansować część kosztów działalności pro
wadzonej w ramach zarządzania dzielonego (współfinansowanie).

d) Tryb zarządzania12 oraz to, czy wyłącznie w jego ramach dostarcza się środków 
na prowadzoną działalność, nie tylko wpływa na zakres, w jakim Komisja może 
kształtować podejmowane działania, lecz również określa obowiązujące mecha
nizmy kontroli, audytu i rozliczalności oraz zakres informacji, do których Komisja 
ma dostęp.
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e) Istnieje wiele odrębnych programów, projektów i działań służących realizacji 
podobnych lub uzupełniających się celów, w stosunku do których zastosowanie 
mają odmienne przepisy z zakresu zarządzania i kontroli. Rozliczne źródła finan
sowania pojawiają się w różnych obszarach prowadzonej polityki [na przykład 
projekty w dziedzinie badań naukowych i innowacyjności mogą być finansowane 
z trzech różnych źródeł unijnych środków, przy czym każde z tych źródeł podlega 
odmiennym przepisom z zakresu zarządzania i kwalifikowalności; w przypadku 
działań zewnętrznych niektóre z nich mogą być finansowane zarówno z budżetu 
UE, jak i z budżetu Europejskiego Fundusz Rozwoju (EFR)]. Takie finansowanie 
z wielu źródeł występuje również w poszczególnych obszarach realizowanej poli
tyki13. Zatem w sytuacji, gdy programy, projekty i działania korzystają z szerokie
go finansowania z różnych źródeł (budżet UE i budżety krajowe, EBI i pozostałe 
źródła), koszty całkowite mogą nie być widoczne. Ponadto każde źródło finanso
wania posiada swoje własne mechanizmy zarządzania i sprawozdawczości14. Ten 
stan rzeczy wywiera wpływ na należyte zarządzanie finansami przez państwa 
członkowskie udostępniające środki pieniężne różnymi kanałami.

f) Budżet UE jest ustalany co roku, ale wiele objętych finansowaniem działań reali
zowanych jest przez kilka lat. W związku z tym:

(i) zaliczki gotówkowe („prefinansowanie”) wypłacane są państwom człon
kowskim, innym podmiotom pośredniczącym i beneficjentom na początku, 
gdy przystępują oni do realizacji programów finansowanych ze środków 
UE. Według stanu na koniec 2013 r. kwota wypłaconych zaliczek wynosiła 
79,4 mld euro, z czego większość przeznaczona była na działania realizowane 
przez państwa członkowskie w ramach zarządzania dzielonego (zob. pkt 40);

(ii) istnieje poważna luka między budżetem zobowiązań a budżetem płatności, 
która powiększa się w perspektywie długoterminowej, co negatywnie wpły
wa na zdolność Komisji do pozytywnego rozpatrzenia wszystkich wniosków 
o płatność w roku, w którym wnioski te wpłynęły15. Zobowiązania prawne 
w zakresie finansowania, które zostaną wypłacone w późniejszym terminie 
(znane pod nazwą „reste à liquider” („RAL”) – zobowiązania pozostające do 
realizacji), wynoszą 222,4 mld euro według stanu na koniec 2013 r., z czego 
większość dotyczy zobowiązań w dziedzinie wydatków na politykę spój
ności w latach 2010–2014 (zob. schemat 3). Wraz z innymi zobowiązaniami 
(głównie na zakupy i świadczenia emerytalne) w wysokości 103,4 mld euro 
(nie licząc zaciągniętych pożyczek) wymagać to będzie przyszłych wypłat 
z budżetu UE w wysokości ok. 326 mld euro, będących uzupełnieniem kwot 
ustalonych w WRF na lata 2014–2020 (według stanu na koniec 2013 r.) (zob. 
schemat 2).

g) Podczas wydatkowania środków budżetowych państwa członkowskie muszą 
przestrzegać ustalonych przepisów i regulacji dotyczących wykorzystania tych 
środków na szczeblu UE, co oznacza, że muszą istnieć skuteczne mechanizmy 
zapewniające znajomość tych przepisów oraz ich wdrożenie na szczeblach krajo
wym, regionalnym i lokalnym.

h) W przypadku wydatkowania pośredniego przez kraje spoza UE, organizacje 
międzynarodowe lub EBI ustalenia obejmują sposób wydatkowania unijnych 
środków budżetowych, a także uprawnienia w zakresie sprawozdawczości 
i weryfikacji.

13 Dokument roboczy 
służb Komisji pt. „Budżet 
z perspektywy strategii 
„Europa 2020”: obecny system 
finansowania, przyszłe 
wyzwania, wyniki konsultacji 
z zainteresowanymi 
stronami oraz różne warianty 
dotyczące głównych 
kwestii horyzontalnych 
i sektorowych”, s. 9 i 17, 
śródtytuł „Prostszy i bardziej 
przejrzysty budżet” [SEC(2011) 
868 final z 29.6.2011].

14 Opracowanie dotyczące 
udziału współfinansowania 
EBI i EBOR z budżetu UE, 
2013, konkluzje 3.3, 3.4 i 5 
(sprawozdanie Dyrekcji 
Generalnej Parlamentu 
Europejskiego ds. Polityki 
Wewnętrznej, Departament 
Tematyczny ds. Budżetu).

15 Zob. sprawozdanie roczne 
za rok budżetowy 2012, 
pkt 1.51–1.53, 1.58–1.59 (Dz.U. 
C 331 z 14.11.2013).
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13 
Ostateczną odpowiedzialność za nadzorowanie i realizację budżetu UE ponosi Komi
sja. Może ona domagać się od państw członkowskich i innych beneficjentów zwrotu 
środków pieniężnych, jeżeli nie są one wydatkowane na realizację uzgodnionych 
celów i nie odbywa się to w należyty sposób.

14 
Wszystkie te elementy razem wzięte wymagają, aby role i zakresy odpowiedzialności 
były jasne oraz aby istniała dobra koordynacja i dobra komunikacja między poszcze
gólnymi podmiotami, a także silne mechanizmy w dziedzinie rozliczalności i kontroli, 
zapewniające należyte i skuteczne wydatkowanie środków budżetowych.

Zobowiązania pozostające do realizacji („RAL”) w rozbiciu na działy WRF 
i poszczególne lata

Źródło: Dane ETO na podstawie informacji od Komisji.
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Wydatkowanie środków z budżetu UE
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15 
Na schemacie 5 przedstawiono model rozliczalności w odniesieniu do wydatkowania 
środków z budżetu UE:

a) Rada i Parlament Europejski ustanawiają roczny budżet Unii zgodnie z postano
wieniami Traktatu16.

b) W Traktacie UE odpowiedzialność za wydatkowanie środków z tego budżetu 
powierzono Komisji17. Wprawdzie większość środków budżetowych wydatko
wana jest przez państwa członkowskie, ale to Komisja ponosi ostateczną odpo
wiedzialność za wykonanie budżetu i przedstawia Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie sprawozdania dotyczące sposobu, w jaki zostały wykorzystane środki 
budżetowe.

c) Trybunał wydaje poświadczenie wiarygodności rachunków (DAS) i przedstawia 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie wyniki kontroli wykonania zadań18, a insty
tucje te wykorzystują te wyniki jako podstawę do udzielenia Komisji absoluto
rium z poboru i wydatkowania środków budżetowych19.

d) Podobna procedura stosowana jest w celu udzielenia absolutorium innym insty
tucjom i agencjom UE z wykonania przyznanego im budżetu.

16 Art. 314 TFUE stanowi, że 
„Parlament Europejski 
i Rada, stanowiąc zgodnie 
ze specjalną procedurą 
ustawodawczą, ustanawiają 
roczny budżet Unii 
zgodnie z poniższymi 
postanowieniami”. Art. 314 
ust. 2 stanowi, że „Komisja 
przedkłada wniosek…”, 
a w art. 314 ust. 3–10 określono 
procedurę jego przyjęcia.

17 Art. 17 Traktatu o Unii 
Europejskiej; art. 317 TFUE 
stanowi, że „Komisja 
wykonuje budżet we 
współpracy z Państwami 
Członkowskimi…”.

18 Art. 285 i 287 TFUE.

19 Art. 319 TFUE stanowi, że 
„Parlament Europejski, na 
zalecenie Rady, udziela Komisji 
absolutorium z wykonania 
budżetu”.

Model rozliczalności w odniesieniu do wydatkowania środków 
z budżetu UE
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20Jakie są zagrożenia dla 
należytego zarządzania 
finansami?
16 
Środki finansowe UE stanowią wartościowy i mający kluczowe znaczenie wkład na 
rzecz realizacji celów traktatowych. Środki te wzmacniają ustawodawstwo wspiera
jące określone w Traktatach swobody, rynek wewnętrzny, zdrowie i ochronę konsu
mentów, a także nadają UE widoczności na scenie międzynarodowej. Obywatele UE, 
podatnicy, rządy państw członkowskich i władza budżetowa w sposób uzasadniony 
chcą widzieć, że środki UE wydatkowane są właściwie, mądrze i że zapewniają euro
pejską wartość dodaną. Osiągnięcia UE wykraczają jednak daleko poza finansowanie. 
W dwóch ostatnich dziesięcioleciach UE sprostała wyzwaniom w postaci przyjęcia 
16 nowych krajów, wprowadzenia waluty euro i przeprowadzenia skoordynowanej 
reakcji na ogólnoświatowy kryzys finansowy oraz kryzys zadłużeniowy w Europie. 
Wprawdzie wciąż wiele pozostaje do zrobienia w celu pogłębienia rynku wewnętrz
nego, ale został on utworzony przy niewielkim zaangażowaniu środków budżeto
wych. Środki UE przyczyniły się również do utworzenia oraz konsolidacji struktur 
i sieci, które zbliżają do siebie – pod względem fizycznym i kulturowym – obywateli 
i organizacje UE, co z kolei pogłębia europejską integrację.

17 
Zagrożenia dla należytego zarządzania finansami polegają na tym, że budżet UE:

a) może nie być wydatkowany w zamierzony sposób, tzn. nie być przeznaczany na 
realizację celów określonych przez władzę budżetową i zgodnie z ustanowionymi 
przez nią przepisami (legalność i prawidłowość wydatków);

b) może nie zostać należycie rozliczony w rocznym sprawozdaniu finansowym (wia
rygodność rozliczeń)20;

c) może nie być wydawany rozważnie i zgodnie z zasadami należytego zarządzania 
finansami (oszczędność, wydajność i skuteczność);

d) może nie wnosić wartości dodanej, a spodziewane korzyści nie muszą się urze
czywistnić (unijna wartość dodana).

20 W związku z tym, że 
Trybunał od 2007 r. wydaje 
pozytywną opinię na temat 
wiarygodności rozliczeń, 
przegląd horyzontalny 
dotyczący zagrożeń dla 
zarządzania finansami nie 
będzie obejmował tego 
zagadnienia.
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18 
Należyte zarządzanie tymi zagrożeniami powinno przekładać się na wysoką jakość 
wydatków, tzn. wydatki zgodne z zasadami skuteczności i oszczędności realizowa
ne w sposób wydajny i zgodny z przepisami. Załącznik zawiera szczegółowy wy
kaz rodzajów zagrożeń zewnętrznych i finansowych, a także zagrożeń związanych 
z prowadzonymi działaniami, mogących wystąpić podczas wydatkowania środków 
z budżetu UE. W przypadku urzeczywistnienia się tych zagrożeń mogą one nieść za 
sobą następujące skutki:

a) niepowodzenie w realizacji polityki lub osiągnięciu zamierzonego rezultatu 
z powodu zastosowania nieprawidłowych lub nieodpowiednich procesów do 
uzyskania pożądanych rezultatów i oddziaływania;

b) brak wartości dodanej, zwłaszcza na szczeblu europejskim. Środki UE mogą 
wprawdzie przynieść pewne korzyści obywatelom UE lub innym odbiorcom, ale 
wydatki te nie będą miały wyraźnego wymiaru unijnego. Bądź też osiągnięcie 
tych samych rezultatów byłoby również możliwe przy wykorzystaniu środków 
z innych źródeł lub przy mniejszym udziale finansowania z budżetu UE;

c) działanie lub brak działania szkodzące wizerunkowi UE lub Komisji;

d) niewykorzystanie odpowiednich metod zarządzania i prowadzenia działalności 
z myślą o realizacji celów prowadzonej polityki, tzn. możliwe byłoby osiągnięcie 
rezultatów w lepszy sposób lub zastosowanie innych metod przyniosłoby lepsze 
rezultaty;

e) brak wdrożenia odpowiednich systemów kontroli wewnętrznej z myślą o realiza
cji celów (przy uwzględnieniu zagrożeń związanych z zarządzaniem, operacjami, 
legalnością i prawidłowością wydatków, finansami, zamówieniami publicznymi, 
nadużyciami finansowymi i innymi nieprawidłowościami, wykorzystaniem tech
nologii informatycznych, aktywami, bezpieczeństwem i zdrowiem itp.) lub brak 
wdrożenia systemów zarządzania wynikami w celu monitorowania postępów.

19 
Niniejszy przegląd horyzontalny nie obejmuje następujących aspektów ze względu 
na ich wyjątkowy charakter:

a) nadużycia finansowe i korupcja, które często mają miejsce w ramach przemyślnie 
skonstruowanych przedsięwzięć i zmowy między oszustami, których przyciągnę
ły przepływy finansowe o wysokiej wartości. Podczas planowania i przeprowa
dzania swoich kontroli Trybunał bierze pod uwagę ryzyko wystąpienia nadużyć 
finansowych, ale nie poszukuje ich w sposób systematyczny i aktywny. Należy to 
bowiem do kompetencji Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finanso
wych (OLAF)21;

b) działanie lub brak działania szkodzące wizerunkowi UE lub Komisji;

c) szczególne działania stanowiące odpowiedź na kryzys finansowy i kryzys zadłu
żeniowy, takie jak przełomowe inicjatywy międzyrządowe podejmowane przez 
państwa członkowskie (zob. pkt 9–11), budzą wątpliwości dotyczące mechani
zmów rozliczalności i kontroli publicznej, które są przedmiotem innego przeglą
du horyzontalnego sporządzonego przez Trybunał22.

21 Pismo prezesa ETO do 
przewodniczącego 
Parlamentu Europejskiego 
„Opinia Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego 
na temat sprawozdania 
Komisji dotyczącego środków 
antykorupcyjnych” (http://eca.
europa.eu).

22 Zob. sprawozdanie ETO pt. 
„Przegląd horyzontalny 
mechanizmów rozliczalności 
i kontroli publicznej UE: 
luki, nakładanie się funkcji 
i wyzwania” (http://eca.
europa.eu).
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Legalność i prawidłowość wydatków UE: 
wydatkowanie pieniędzy zgodnie z przepisami

20 
Przedmiotem niniejszej sekcji są przede wszystkim wydatki budżetowe. Szczegóły 
dotyczące dochodów, którym powinny przyświecać ogólne cele z zakresu prostoty, 
przejrzystości i zasadności zgodnie z wytycznymi Rady Europejskiej z lutego 2013 r., 
można znaleźć w arkuszu informacyjnym dotyczącym dochodów. Głównymi pro
blemami dotyczącymi dochodów są kwestie związane ze sposobami finansowania 
budżetu (źródłami) oraz kwotą, którą każde państwo członkowskie przekazuje w ra
mach wkładu do budżetu UE.

21 
Trybunał wydaje negatywną opinię w sprawie prawidłowości wydatków budżeto
wych (transakcji), ponieważ stwierdzone przez niego błędy we wszystkich obszarach 
z wyjątkiem dochodów i wydatków administracyjnych są istotne, to znaczy poziom 
błędu przekracza dopuszczalny poziom23.

22 
Błędy pojawiają się w sytuacji, gdy płatności nie są ani legalne, ani prawidłowe, na 
przykład gdy otrzymują je niekwalifikowalni beneficjenci, gdy są przeznaczane na 
wydatki, które nie powinny być finansowane przez UE, lub gdy nie zostały spełnione 
warunki otrzymania pomocy. Problemy te (traktowane w sprawozdawczości jako 
błędy) występują, ponieważ:

a) beneficjenci składają niezgodne z prawdą deklaracje;

b) beneficjenci nie przestrzegają warunków dotyczących uzyskania unijnego 
wsparcia i korzystania z niego. Złożone i różnorodne warunki mogą stanowić 
utrudnienie zarówno dla beneficjentów, którzy mają ich przestrzegać, jak i dla 
zarządzających, którzy mają ustalić, czy są one przestrzegane. Niejasne warunki 
mogą pozostawiać pole do interpretacji i prowadzić do zatwierdzania wydatków 
w ramach kultury wydatkowania (tzn. w sytuacji, gdy istnieje presja na wydanie 
wszystkich dostępnych środków budżetowych bez względu na to, czy zaspokoją 
one rzeczywiste potrzeby);

c) weryfikacje i kontrole przeprowadzane przez Komisję, organy zarządzające 
państw członkowskich i inne organy kontrolne zatwierdzające wydatki nie zapo
biegają składaniu zawierających błędy deklaracji wydatków, nie wykrywają ani 
nie korygują takich deklaracji;

d) państwa członkowskie i inne podmioty odpowiedzialne za wydatkowanie środ
ków budżetowych skupiają się na ich wykorzystaniu (absorpcji wydatków) w wy
maganym okresie, aby tych środków nie stracić. jednak odbywa się to kosztem 
ich właściwego i skutecznego wykorzystania. Roczne pule środków zarezerwo
wane dla każdego państwa członkowskiego [zob. pkt 6 lit. b)] wzmacniają kulturę 
skupiającą się na saldach netto i redystrybucji unijnych środków budżetowych 
zamiast na zastanowieniu się nad sposobami optymalnego zainwestowania i wy
korzystania wspólnych zasobów UE dla wspólnego dobra.

23 Istotność błędu określa się 
przy wykorzystaniu fachowej 
oceny. Błędy na poziomie 
ponad 2% w danej kategorii 
wydatków uważane są 
za istotne, podobnie jak 
za istotne uważa się fakty 
i wydarzenia, które mogą 
zmienić opinię czytelnika 
sprawozdania finansowego, 
jeżeli zostaną ujawnione. 
W latach 2009–2012 
szacowany najbardziej 
prawdopodobny poziom 
błędu mający wpływ na 
budżet UE wahał się na 
poziomie od 3,3% do 4,8% 
całkowitej kwoty wydatków.
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Należyte zarządzanie finansami: uzyskiwanie 
rezultatów z budżetu UE

23 
Osiąganie dobrych wyników oznacza „robienie właściwych rzeczy (skuteczność) 
we właściwy sposób (wydajność)”. Skuteczna i wydajna administracja wymaga, aby 
działania finansowane ze środków UE były odpowiednio opracowane w celu zaspo
kojenia rzeczywistych potrzeb i realizowane z wykorzystaniem odpowiednich metod. 
Działania te powinny dotyczyć dobrze określonych celów, a ich wyniki powinny być 
odpowiednio monitorowane, aby umożliwić Komisji i innym organom zarządzającym 
ocenę realizacji tych celów.

24 
Przeprowadzane przez Trybunał kontrole wykonania zadań24 wykazują, w jaki sposób 
wydatkowane były fundusze UE i czy wydatkowanie to było skuteczne.

25 
Nacisk na wydatkowanie środków finansowych bez zwracania wystarczającej uwagi 
na osiągnięcie oczekiwanych rezultatów może skutkować niewielkimi korzyściami 
w stosunku do kosztów poniesionych ze środków UE. Na schemacie 6 przedstawiono 
najpowszechniej występujące problemy, które sygnalizowane są w sprawozdaniach 
specjalnych. Niewielkie korzyści w stosunku do poniesionych kosztów mogą wyni
kać z niedociągnięć w przygotowaniu, wykonaniu i monitorowaniu finansowanych 
działań, jeżeli:

a) cel finansowania nie jest jasny lub brakuje oceny wstępnej (ex ante) lub analizy 
rzeczywistych potrzeb w zakresie finansowania;

b) cele są zbyt liczne lub niejasne, co pozwala na ich interpretację w dowolny spo
sób, a to utrudnia ustalanie priorytetów;

c) nie została przeprowadzona odpowiednia ocena potrzeb potencjalnych benefi
cjentów lub nie został należycie uwzględniony możliwy wpływ finansowania UE;

d) pomoc nie jest ukierunkowana na beneficjentów, obszary i projekty naj
bardziej jej potrzebujące lub kryteria wyboru poszczególnych projektów są 
niewystarczające;

e) kryteria kwalifikowalności są niejasne lub niespójnie stosowane przez organy 
zatwierdzające unijne wsparcie (dotacje, pożyczki itp.);

f) środki unijne przynoszą pewne korzyści beneficjentom, ale realizowane działania 
nie mają żadnego szczególnego wymiaru unijnego wykraczającego ponad to, co 
zostało już sfinansowane przez państwa członkowskie na szczeblach krajowym, 
regionalnym i lokalnym. W związku z tym to, czy osiągnięto unijną wartość doda
ną, może budzić wątpliwości;

g) nie przeprowadzono żadnej oceny racjonalności kosztów, którymi obciążone są 
działania finansowane przez UE;

24 Rozdział 7 art. 30 
rozporządzenia 
finansowego nakłada 
wymóg, aby budżet UE był 
wykorzystywany zgodnie 
z zasadami należytego 
zarządzania finansami 
(oszczędność, wydajność 
i skuteczność). Wyniki 
przeprowadzanych przez 
Trybunał kontroli wykonania 
zadań publikowane 
są w sprawozdaniach 
specjalnych, a ich streszczenie 
znajduje się w rozdziale 10 
sprawozdania rocznego, 
zatytułowanym „Budżet UE 
a uzyskiwane rezultaty”.
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h) środki unijne wykorzystywane są do zakupu towarów i usług o niepotrzebnie 
wysokiej jakości;

i) przy zamawianiu towarów i usług nie są przestrzegane odpowiednie przepisy;

j) realizacja działań trwa zbyt długo;

k) budżet UE może być wykorzystany do finansowania działań i projektów, które 
nie są samowystarczalne lub utrzymywane po zakończeniu dopływu środków 
unijnych. W związku z tym środki pierwotnie wydane przekładają się na niewiel
kie korzyści;

l) brakuje informacji na temat rzeczywiście osiągniętych rezultatów i płynących 
z nich korzyści. Czasami dostępne są informacje częściowe, na przykład w przy
padku gdy pojedyncze kraje stworzą system sprawozdawczości dotyczącej 
działań realizowanych na ich terytorium (cele w zakresie skuteczności działania, 
oceny itp.). Nie pozwala to jednak na stworzenie całościowego obrazu skutecz
ności działania w UE ani nie umożliwia dokonania porównań między poszcze
gólnymi krajami UE. Dlatego też jedyne spójne i dające możliwość porównania 
dane dostępne dla całego budżetu UE dotyczą poziomów finansowania, co może 
wzmocnić kulturę wydatkowania.

Najczęściej sygnalizowane problemy w sprawozdaniach specjalnych Trybunału
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Niektóre konkretne czynniki ryzyka

26 
W punktach 12–15 powyżej szczegółowo przedstawiono złożoność, która jest nieroze
rwalnie związana z wydatkowaniem unijnych środków budżetowych. Złożoność i wie
lość struktur programów (mających różne procedury) osłabia oddziaływanie unijnego 
finansowania i tworzy obciążenia administracyjne dla wnioskodawców. Nadmiernie 
skomplikowane przepisy dotyczące wydatkowania lub wymogi kontrolne mogą 
opóźnić realizację i przyczynić się do negatywnego wizerunku UE. Szereg kluczowych 
kwestii zasługuje na osobne omówienie i mowa jest o nich w niniejszej sekcji.

Zasady kwalifikowalności i inne warunki otrzymania unijnego wsparcia

27 
Skomplikowane zasady kwalifikowalności i inne warunki dotyczące sposobu, w jaki 
mogą być wykorzystane unijne środki, mogą prowadzić do tego, że unijne środki 
nie będą trafiały tam, gdzie powinny, a budżet UE będzie wykorzystany w sposób 
nieoptymalny.

28 
Komisja podejmuje działania na rzecz ograniczenia i uproszczenia obowiązującego 
prawa. Mimo to ilość przepisów i ich złożoność wciąż stwarzają trudności instytu
cjom zarządzającym państw członkowskich, innym podmiotom pośredniczącym 
i beneficjentom.

a) W niektórych obszarach wydatków budżetowych istnieje nawet siedem pozio
mów przepisów, a warunki rozproszone są w wielu tekstach prawnych. Ten stan 
rzeczy może prowadzić do rozbieżnych interpretacji, a tym samym do niespójne
go stosowania przepisów.

b) Przepisy i ich postrzegana złożoność mogą zniechęcać uczestników do składa
nia wniosków o wsparcie UE oraz mogą również utrudniać im działanie zgodne 
z tymi przepisami.

c) Przepisy mogą nie być znane wszystkim podmiotom biorącym udział w pobo
rze dochodów lub wydatkowaniu środków unijnych, zwłaszcza jeśli wydatki są 
współfinansowane z budżetów krajowych państw członkowskich.

d) Władze państw członkowskich mogą nie mieć możliwości podjęcia na czas dzia
łań mających zapewnić, aby zmiany w unijnych przepisach były znane i stosowa
ne na całym ich terytorium.

e) Państwa członkowskie mogą również przyczyniać się do skomplikowania przepi
sów poprzez dodawanie innych warunków obowiązujących na podstawie prze
pisów krajowych (na przykład w dziedzinie zamówień publicznych) lub innych 
wytycznych, lub poprzez ustalanie swoich własnych kryteriów kwalifikowalności 
(na przykład w dziedzinie wydatków na politykę spójności). Te dodatkowe wymo
gi mogą nie być konieczne, a stwarzają niepotrzebne obciążenia administracyjne 
oraz dodatkowo komplikują wydatkowanie środków z budżetu UE.

f) Systemy kontroli na każdym szczeblu mogą być niewystarczające do sprawdze
nia, czy przestrzegane są wszystkie warunki.
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Stosowanie przepisów i procedur w dziedzinie zamówień publicznych

29 
Dokonywanie zakupów przy użyciu środków publicznych przedstawia szczególne 
trudności zarządzającym odpowiedzialnym za wydatkowanie. Środki te muszą być 
wykorzystane w sposób przejrzysty, bezstronny i należyty, a także przynieść korzyści 
proporcjonalne do poniesionych kosztów. Unijne dyrektywy dotyczące zamówień 
publicznych mają na celu otwarcie rynku wewnętrznego poprzez ułatwianie składa
nia transgranicznych zamówień i realizacji zakupu, a także zapewnienie ram praw
nych służących otwartym i przejrzystym zakupom. Nieprzestrzeganie tych przepisów 
może skutkować wyższymi kosztami dla kasy publicznej (na przykład zbyt wysoko 
wycenione roboty publiczne), słabą konkurencją, odrzuceniem spełniających warunki 
oferentów lub dodatkowymi kosztami i opóźnieniami wynikającymi z unieważnienia 
umów.

30 
Wiele stwierdzonych przez Trybunał błędów w zakresie legalności i prawidłowości 
wynika z niewłaściwego stosowania przepisów i procedur w dziedzinie zamówień 
publicznych (zob. arkusz informacyjny dotyczący zamówień publicznych). Do takiej 
sytuacji może dojść w wyniku umyślnego działania, mającego na celu faworyzowanie 
jednych dostawców kosztem drugich. Może ona być jednak również skutkiem nie
umyślnego działania wynikającego ze złożoności przepisów i ich niedostatecznego 
zrozumienia.

Zdolność władz państw członkowskich do zarządzania środkami 
pieniężnymi UE i ich wydatkowania

31 
Główna odpowiedzialność za dopilnowanie, aby dopłaty i dotacje zostały wypłaco
ne kwalifikującym się beneficjentom, którzy spełniają wymagane warunki, oraz aby 
nienależne płatności były odpowiednio odzyskiwane, spoczywa na właściwych wła
dzach państw członkowskich i ich organach kontroli25. Koszty utworzenia organów 
i systemów służących zarządzaniu unijnymi środkami dzielone są między państwa 
członkowskie i UE, przy czym państwa członkowskie mają pewną swobodę co do 
sposobu organizacji swoich systemów i kontroli na szczeblach krajowym, regional
nym i lokalnym.

25 Nowe rozporządzenie 
finansowe [rozporządzenie 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE, Euratom) 
nr 966/2012 z dnia 
25 października 2012 r. 
w sprawie zasad finansowych 
mających zastosowanie do 
budżetu ogólnego Unii oraz 
uchylające rozporządzenie 
Rady (WE, Euratom) 
nr 1605/2002 (Dz.U. L 298 
z 26.10.2012, s. 1)] zwiększa 
samoodpowiedzialność 
i rozliczalność państw 
członkowskich w odniesieniu 
do wydatkowanych przez nie 
środków z budżetu UE.
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32 
To, że środki wydatkowane są przez 28 administracji krajowych i wiele organów 
regionalnych i lokalnych o nierównych zdolnościach administracyjnych, oznacza 
w istocie większe ryzyko wystąpienia błędów w zakresie legalności i prawidłowo
ści wydatków oraz grozi niską jakością wydatkowania środków. Niewystarczające 
zdolności administracyjne władz państw członkowskich mogą znaleźć odzwierciedle
nie w niespójnościach w systemach i kontrolach dotyczących stosowania kryteriów 
kwalifikowalności, mogą odbić się na ocenie racjonalności kosztów, na zgodności 
z przepisami dotyczącymi zamówień publicznych, stosowaniu grzywien i odzyskiwa
niu środków od tych, którzy otrzymali je nienależnie,kontrolach na miejscu doty
czących dotacji i dopłat, sprawdzaniu wdrażania przepisów w dziedzinie ochrony 
środowiska, zdrowia i bezpieczeństwa żywności, stosowaniu przepisów dotyczących 
pomocy państwa oraz wydawaniu pozwoleń na przywóz lub kontrolach dotyczących 
przywozu.

33 
Nierówna absorpcja środków i różne zdolności administracyjne mogą także spo
walniać realizację działań, podejmowanie kroków o charakterze regulacyjnym oraz 
wymianę informacji między Komisją i państwami członkowskimi.

34 
Państwa członkowskie mogą również napotykać trudności w skutecznym i termino
wym usuwaniu niedociągnięć stwierdzonych przez Trybunał i Komisję.

Koordynacja budżetu UE i budżetów krajowych z uwzględnieniem nacisku 
na wydatkowanie środków unijnych

35 
Roczny charakter budżetu UE może powodować problemy z finansowaniem działań, 
które realizowane są przez kilka lat. Przełożenie decyzji o finansowaniu na konkretne 
priorytety i działania na szczeblach krajowych, regionalnym i lokalnym jest procesem 
czasochłonnym. Może istnieć znacząca luka między politycznym zaangażowaniem 
a przydzielonymi zasobami, między środkami zaplanowanymi a rzeczywiście wdrożo
nymi. Ponadto unijne i krajowe procesy budżetowe są od siebie odrębne: przeprowa
dzane są przez różne podmioty o odmiennych priorytetach i odbywają się w innych 
cyklach.

36 
W związku z tym może dojść do dublowania się działań i mogą pojawić się luki lub 
sprzeczności między budżetem UE a budżetami krajowymi, co skutkuje brakiem 
skuteczności i marnowaniem zasobów. Większa koordynacja polityk gospodarczych 
w ramach europejskiego semestru (zob. ramka 3) może pozytywnie przyczynić się 
do usunięcia tych problemów.



28Nieprawidłowości i ich przyczyny 

37 
Zwłaszcza obecnie jest to ważna kwestia ze względu na stan finansów publicznych 
w państwach członkowskich, a w szczególności w tych państwach członkowskich, 
w których środki z budżetu UE stanowią dużą pomoc dla finansów krajowych. 
W przypadku wydatków współfinansowanych polityka oszczędnościowa w pań
stwach członkowskich może prowadzić do znaczącego ograniczenia krajowych środ
ków finansowych dostępnych na realizację działań lub do ich niedostępności. Cięcia 
wydatków administracyjnych i zmniejszone zasoby ludzkie również negatywnie 
wpływają na zdolność do właściwego wydatkowania unijnych środków budżetowych. 
Trwałość finansowanych przez UE działań może również stanowić problem z chwilą, 
gdy środki UE nie będą już dostępne.

38 
Niemniej zorientowane na nakłady podejście do wydatkowania unijnych środków 
budżetowych oznacza, że instytucje zarządzające i kontrolne skupiają się na zgod
ności niezależnie od osiąganych rezultatów. Zarządzanie finansami może w dużej 
mierze skupiać się na wydatkowaniu dostępnych środków budżetowych. Na przykład 
wiele działań na rzecz uproszczenia realizacji programów i przyspieszenia płatno
ści ukierunkowane było na wydatkowanie środków na programy na lata 2007–2013 
(przeprogramowanie, płatności zaliczkowe (koncentracja wydatków na wstępie), 
wydłużanie okresu dostępności środków budżetowych (terminy zamknięcia), rozsze
rzanie zakresu kwalifikowalnych wydatków, upraszczanie refundacji poprzez częstsze 
wykorzystanie stawek zryczałtowanych lub płatności ryczałtowych zamiast refundo
wania rzeczywiście poniesionych kosztów).

39 
Państwa członkowskie mogą również odczuwać presję na wykorzystanie budżetu UE 
bez stosowania rygorystycznych kontroli. Możliwe, że podejmuje się niewystarczają
ce wysiłki na rzecz dopilnowania, aby środki były od samego początku wydatkowane 
na właściwe programy i projekty. Dostępność zarezerwowanych dla poszczególnych 
krajów pul środków finansowych może sprawiać, że Komisja niechętnie blokuje wnio
ski składane przez państwa członkowskie. Na przykład na początku nowych okresów 
programowania Komisja może nie korzystać ze wszystkich swoich uprawnień w celu 
zapewnienia, aby wnioski państw członkowskich były spójne z celami UE oraz aby 
proponowane działania w wystarczającym stopniu zaspokajały konkretne potrzeby 
rozpoznane w państwach członkowskich.
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Oddziaływanie rocznych budżetów UE na działalność i zarządzanie 
przepływami pieniężnymi

40 
W związku z tym, że wiele działań finansowanych z rocznego budżetu UE realizo
wanych jest przez kilka lat, państwa członkowskie, inne podmioty pośredniczące 
i beneficjenci mogą otrzymać zaliczki gotówkowe (prefinansowanie) na rozpoczę
cie swojej działalności26. Sposób wykorzystania tych zaliczek gotówkowych znany 
jest dopiero na dużo późniejszym etapie, kiedy przedstawia się i sprawdza wydatki 
(„deklaracje poniesionych wydatków”). Rachunki budżetowe będą wykazywać lepszy 
wskaźnik wydatkowania w początkowych latach realizacji, ponieważ kwoty wypłaco
ne w ramach zaliczek figurują w nich jako wydatki. Jednak długie okresy prefinanso
wania mogą zwiększać ryzyko wystąpienia błędów i strat, a także znacznie utrudniają 
reorientację działań, tak aby cele zostały osiągnięte. W związku z długimi terminami 
przedkładania wniosków o zwrot kosztów, problemy pojawiają się dopiero w póź
niejszych latach, kiedy może już być za późno na korektę, a prześledzenie odnośnych 
dokumentów i informacji może być problematyczne. Dlatego też poziomy błędu są 
wyższe w późniejszych latach, kiedy następuje rozliczenie deklaracji poniesionych 
wydatków27.

41 
Zobowiązania, które są wypłacane w późniejszym terminie (RAL, „reste à liquider” – 
zobowiązania pozostające do realizacji), mogą maskować kwoty środków budżeto
wych, które nie mogą zostać wydatkowane (zob. schemat 3 powyżej).

42 
Jak wskazano w pkt 12 lit. f) ppkt (ii) i na schemacie 2 powyżej, państwa członkow
skie będą w przyszłości zobowiązane przeznaczyć 1234 mld euro na pokrycie wypłat 
zobowiązań.

Korzyści płynące z wydatkowania środków z budżetu UE – „unijna wartość 
dodana”

43 
Unijna wartość dodana jest pojęciem oznaczającym, że wydatkowanie na szczeblu 
UE przynosi dodatkowe korzyści w porównaniu z tym, co może zostać osiągnięcie 
w ramach programów krajowych. Koncepcja ta zyskała na znaczeniu od czasu, gdy 
podczas negocjacji w sprawie WRF podniesiono kwestię kosztów i korzyści wynika
jących z członkostwa w UE, a także skutków politycznogospodarczych integracji 
europejskiej. Koncepcja ta stanowi przydatny punkt odniesienia pomagający dopil
nować, aby UE podejmowała działania wtedy, gdy nie mogą tego uczynić państwa 
członkowskie lub kiedy działanie UE może przynieść lepsze rezultaty. Może pomóc 
w przesunięciu akcentów dyskusji z tematyki dotyczącej sposobu podziału środków 
z budżetu UE między państwa członkowskie na kwestie dotyczące sposobu optymal
nego wykorzystania wspólnych zasobów na rzecz realizacji wspólnych celów.

26 Wysokość zaliczek waha 
się zwykle między 4 a 12% 
przewidywanych kosztów 
działalności. Według stanu 
na koniec 2013 r. kwota 
wypłaconych zaliczek 
wynosiła 79,4 mld euro, 
z czego większość 
przeznaczono na działania 
realizowane przez państwa 
członkowskie w ramach 
zarządzania dzielonego.

27 Z tego powodu Trybunał 
wyklucza zaliczki wypłacane 
w ramach prefinansowania 
z puli wydatków, które 
poddawane są kontroli 
w zakresie legalności 
i prawidłowości.
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44 
Budżet generuje unijną wartość dodaną w sytuacji, gdy wydatkowanie jest uzasad
nione i skutecznie przyczynia się do realizacji celów prowadzonej przez UE polityki 
w sposób wydajny, a także pomaga budować potencjał i dobrobyt w państwach 
członkowskich. Budżet UE, oprócz zapewniania finansowania w obszarach, w któ
rych UE posiada wyłączne uprawnienia, może generować wartość dodaną poprzez 
tworzenie sieci (fizycznych i profesjonalnych), które zbliżają do siebie obywateli UE 
i państwa członkowskie. Ze środków budżetowych finansuje się działania innowacyj
ne, a dostępność unijnych środków może zachęcać rządy do podejmowania działań, 
których w innych okolicznościach w ogóle nie brałyby pod uwagę.

45 
Istnieją jednak obszary niepewności. Może się zdarzyć, że UE jedynie dostarczy do
datkowe środki i zwiększy całkowitą kwotę dostępnych funduszy, ale nie wniesie to 
żadnego szczególnego unijnego wymiaru do wydatkowania środków budżetowych. 
Środki unijne mogą być wykorzystane na działania, które i tak zostałyby przeprowa
dzone przez państwa członkowskie lub innych beneficjentów (efekt „deadweight”). 
Środki te mogą być też niewystarczające i mogą nie mieć niezbędnej masy krytycz
nej, umożliwiającej osiągnięcie zamierzonych rezultatów. Ponadto rozdrobnienie 
i wielość programów wydatkowania (posiadających różne procedury) osłabiają unijną 
wartość dodaną i mogą przyczynić się do postrzegania UE jako instytucji hojnej, mar
notrawiącej zasoby i zbiurokratyzowanej.

46 
Stopień zaangażowania Komisji w wydatkowanie unijnych środków budżetowych 
jest różny w ramach trzech trybów zarządzania (bezpośrednie, dzielone i pośrednie – 
zob. przypis 12). To z kolei negatywnie wpływa na zdolność Komisji do terminowego 
ustalania informacji dotyczących zarządzania i wydajności, a także do dostępu do 
tych informacji, do bezpośredniego monitorowania wdrożonych systemów i kontroli 
służących osiągnięciu celów, do szybkiego usuwania niedociągnięć oraz do ujednoli
cania mechanizmów kontroli i audytu.

Jakość danych i informacji

47 
Komisja koordynuje liczne podmioty biorące udział w wydatkowaniu środków bu
dżetowych i nie może narzucić ujednoliconych procesów i systemów zarządzania. 
Wyzwaniem jest dopilnowanie, aby właściwe dane zostały terminowo zebrane od 
podmiotów pośredniczących oraz aby mogły zostać skutecznie sprawdzone.



31Nieprawidłowości i ich przyczyny 

48 
Ponadto prowadzone przez Komisję monitorowanie oraz zarządzanie finansami 
i wydajnością jest często oparte na ograniczonych, niekompletnych lub nierzetelnych 
informacjach. Na przykład:

a) podstawowe informacje i związane z nimi dokumenty są często rozproszone pod 
względem geograficznym, jak również w różnych systemach;

b) systemy zarządzania informacjami nie dostarczają wystarczających informacji na 
temat sposobu wykorzystywania środków, ich oddziaływania i wartości dodanej;

c) systemy sprawozdawczości i rozliczalności nie są skonstruowane w sposób 
umożliwiający mierzenie osiąganych rezultatów lub monitorowanie skuteczności 
działania w porównaniu z planem;

d) w programach wieloletnich brakuje celów pośrednich, które umożliwiłyby Komi
sji śledzenie postępów i kierunku działań w perspektywie dopilnowania realizacji 
celów;

e) może brakować wskaźników służących do mierzenia osiągnięć w zakresie należy
tego zarządzania finansami (oszczędność, wydajność i skuteczność) lub wskaźni
ki te są nieodpowiednie i zachęcają do błędnego postępowania;

f) przeprowadzane oceny mogą być słabej jakości lub może nie być ich wcale.

Wydatki niekwalifikujące się do finansowania z budżetu UE i kontrole

49 
W dziedzinie wydatków objętych zarządzaniem dzielonym przy podejmowaniu decy
zji dotyczącej kwoty, która kwalifikuje się do finansowania z budżetu UE, stosuje się 
„procedury kontroli zgodności rozliczeń”28. W wydatkach na rolnictwo koszty korekt 
finansowych pokrywane są z budżetu zainteresowanych państw członkowskich, 
natomiast w ramach funduszy strukturalnych, jeżeli państwo członkowskie zgodzi 
się na korektę, to koryguje ono odpowiednio swoją deklarację wydatków, a uwol
nione kwoty dostępne są do ponownego przydzielenia na potrzeby tego samego 
państwa. Jeżeli państwo członkowskie nie zgadza się z korektą, Komisja może podjąć 
oficjalną decyzję o jej obowiązkowym dokonaniu, co skutkuje zmniejszeniem kwoty 
unijnych środków dostępnych dla danego państwa. W związku z powyższym zainte
resowane państwa członkowskie nie mają motywacji do usuwania uchybień w swoich 
systemach.

28 Zgodność rozliczeń oznacza, 
że rachunki wydatków 
przedłożone Komisji w celu 
uzyskania finansowania 
są poprawne oraz że 
zapisane w nich wydatki są 
wykorzystywane zgodnie 
z przepisami.
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50 
Komisja nie jest w stanie bezpośrednio i systematycznie sprawdzać poszczególnych 
części budżetu UE wydatkowanych przez podmioty pośredniczące (państwa człon
kowskie, pozostałe państwa lub organizacje międzynarodowe itp.) ani wydatków 
przedkładanych przez beneficjentów w celu uzyskania zwrotu (deklarowanych) 
kosztów. Komisja opiera się na pracy niezależnych organów kontroli, które poświad
czają odnośne wydatki, a także na ograniczonej liczbie kontroli i inspekcji przeprowa
dzanych przez własny personel operacyjny i własnych kontrolerów. Ten stan rzeczy 
nastręcza pewnych trudności:

a) poświadczenie wydatków wydane przez niezależne organy kontroli może być 
problematyczne ze względu na kwestie dotyczące jakości i terminowości ich 
pracy29 lub ich niezależności;

b) we własnych kontrolach Komisji mogą wystąpić uchybienia związane z jej strate
gią kontrolną;

c) ponieważ Komisja nie posiada zasobów na przeprowadzanie obszernych kontroli 
na dużą skalę, może to prowadzić do opóźnień w procesie zamykania rachunków 
i zatwierdzania zgodności wydatków wyłącznie w drodze obszernych i czaso
chłonnych korekt finansowych.

29 Trybunał stwierdził, że jakość 
pracy tych organów kontroli 
nie zawsze jest wystarczająco 
solidna.
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51 
Komisja i państwa członkowskie są odpowiedzialne za dopilnowanie, aby środki unij
ne były wydatkowane należycie i rozważnie, a w ostatnich latach zarówno Komisja, 
jak i państwa członkowskie z powodzeniem podjęły już wiele działań w celu wywią
zania się z tego obowiązku. Niemniej rozpoczęcie w 2014 r. nowych wieloletnich ram 
finansowych, wprowadzenie związanych z nimi przepisów wykonawczych oraz nowe
go rozporządzenia finansowego wraz z zobowiązaniem Komisji do dopilnowania, aby 
budżet był bardziej ukierunkowany na wyniki, to wszystko okazje do uproszczenia 
i usprawnienia finansowego zarządzania budżetem UE.

Ukierunkowanie na rezultaty i unijną wartość dodaną

52 
Zaproponowane w WRF na lata 2014–2020 zmiany dotyczące mechanizmów zarzą
dzania dzielonego pozostają zasadniczo ukierunkowane na wydatki, a nie na osiąga
ne rezultaty. Ponadto ich sukces zależeć będzie od tego, na ile dobrze zostaną one 
wdrożone przez Komisję i państwa członkowskie.

53 
Komisja, przy wsparciu Parlamentu Europejskiego i Rady, powinna priorytetowo 
traktować wydatkowanie środków na działania, w których występuje europejska 
wartość dodana, takie jak obszary należące do wyłącznych kompetencji Komisji, dzia
łania transgraniczne, projekty będące przedmiotem wspólnego zainteresowania czy 
sieci europejskie. Obszary budżetu charakteryzujące się wielością i rozdrobnieniem 
wydatkowania lub w których zobowiązania i przydziały krajowe są wykorzystywane 
w wolnym tempie lub jedynie w pewnej części, zasługują na dodatkową kontrolę, 
której ewentualnym wynikiem mogłoby być anulowanie finansowania.

Ukierunkowanie na zarządzanie wydajnością

54 
W celu promowania zarządzania wydajnością cele budżetu UE powinny być sformu
łowane jasno w oparciu o wiarygodne wskaźniki i cele pośrednie, z uwzględnieniem 
mechanizmów systematycznego monitorowania i oceny, tak aby można było mierzyć 
postępy w realizacji celów. Wymaga to:

a) wyraźnego uzasadnienia, dlaczego dane działanie jest pożądane i konieczne na 
szczeblu UE (oceny skutków);

b) przejrzystej wizji tego, co polityka UE, środki regulacyjne i budżetowe mają 
osiąg nąć; jasnego opisu logiki programu (motywy i powody) oraz procedury oce
ny jego wyników i skutków. Wymaga to również wyraźnego doprecyzowania ról 
i zakresów obowiązków wszystkich podmiotów zaangażowanych w wykonanie 
budżetu;
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c) ustanowienia solidnego systemu zarządzania wydajnością i systemu sprawo
zdawczości z jasno określonymi wskaźnikami wydajności, które będą powszech
nie stosowane przez Komisję, państwa członkowskie, regiony i inne podmioty. 
Pozwoliłoby to na porównywanie wyników w poszczególnych państwach UE i ich 
agregowanie. Postępy powinny być regularnie monitorowane w oparciu o kon
kretny plan bazowy, a wskaźniki powinny być ukierunkowane na produkty, efekty 
i skutki. Aktualne starania Komisji na rzecz stworzenia systemu zarządzania 
wydajnością i sprawozdawczości na ten temat powinny pozostać priorytetem;

d) terminowego przeprowadzania ocen służących ustaleniu, czy cele zostały osiąg
nięte w sposób wydajny i skuteczny.

Ukierunkowanie na zarządzanie budżetem

55 
Na potrzeby zarządzania budżetem Komisja musi usprawnić i opublikować swoją 
długoterminową prognozę przepływów pieniężnych w celu uwzględniania z więk
szym wyprzedzeniem środków finansowych wymaganych od państw członkowskich 
oraz w celu dopilnowania, aby niezbędne płatności mogły być realizowane z zatwier
dzonych rocznych budżetów (na płatności). W analizie tej należy wziąć pod uwagę to, 
w jakim stopniu UE będzie musiała dokonywać zaliczek w ramach prefinansowania, 
a także potrzeby związane ze zwrotem kosztów wynikające ze zobowiązań już figuru
jących w bilansie Unii.

56 
Komisja powinna podejmować aktywniejsze działania w celu rozpoznawania przy
padków nadmiernie rygorystycznego wdrażania30 i nieprzerwanie podejmować 
wysiłki na rzecz uproszczenia przepisów, ustanowienia realnych i przejrzystych 
warunków kwalifikowalności (zwłaszcza na szczeblu krajowym) oraz wykorzystania 
w większej mierze płatności ryczałtowych lub stawek zryczałtowanych opierających 
się na rezultatach, a nie na kosztach nakładów.

57 
Wewnątrz swoich własnych departamentów Komisja powinna identyfikować najlep
sze praktyki i włączać w główny nurt te działania, które generują wartość dodaną. 
Komisja powinna także wskazywać takie obszary budżetu, w których różne departa
menty zarządzają podobnymi programami i działaniami oraz w których potencjalne 
podmioty pośredniczące są takie same, a następnie powinna podejmować kroki 
w celu dopilnowania, aby procedury i wymogi w zakresie sprawozdawczości były 
spójne.

58 
Komisja powinna również ustalać wartości odniesienia dla jednostkowych kosz
tów działań i programów, które objęte są współfinansowaniem w poszczególnych 
państwach członkowskich, umożliwiając organom publicznym lepsze porównywanie 
i monitorowanie korzyści w stosunku do nakładów poniesionych w ramach progra
mów wydatkowania środków.

30 Zob. analizę Parlamentu 
Europejskiego pt. „Nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie 
w ramach EFRROW: w jakim 
stopniu przepisy krajowe 
niepotrzebnie komplikują 
procedury i w konsekwencji 
zwiększają ryzyko popełnienia 
błędów?” (luty 2014 r.).
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59 
Komisja jest również w stanie najlepiej zidentyfikować najlepsze praktyki w pań
stwach członkowskich oraz promować te praktyki i wyciągnięte wnioski na poziomie 
transgranicznym i wśród państw członkowskich poprzez wspieranie sieci transgra
nicznych. Komisja może wzmocnić zdolność instytucjonalną administracji i innych 
podmiotów pośredniczących dzięki publikowaniu lepszych wytycznych, informacji 
wyjaśniających i list kontrolnych dotyczących wydatkowania środków z budżetu UE 
i wdrażania związanych z tym przepisów (między innymi w dziedzinie najlepszych 
praktyk w zakresie zamówień publicznych, oświadczeń kierownictwa, poświadczania 
wydatków przez niezależne organy kontroli oraz metod kontrolnych).

Mechanizmy kontroli i korzystanie z wyników pracy 
innych podmiotów

60 
Komisja i państwa członkowskie powinny dopilnować, aby mechanizmy kontroli były 
dobrze wdrożne i skuteczne.

a) Dokonywana przez państwa członkowskie akredytacja krajowych organów 
zarządzania i kontroli powinna zapewnić, aby wszystkie organy zaangażowane 
w wydatkowanie i kontrolowanie unijnych środków dysponowały niezbędnymi 
zdolnościami administracyjnymi i zasobami oraz aby skutecznie wykonywały 
swoje obowiązki.

b) Komisja powinna mieć możliwość upewnienia się na podstawie krajowych 
oświadczeń kierownictwa co do funkcjonowania systemów zarządzania i kon
troli, legalności i prawidłowości transakcji oraz przestrzegania zasad należytego 
zarządzania finansami poprzez dopilnowanie, aby oświadczenia te były należycie 
uzasadnione.

Przegląd śródokresowy

61 
Przegląd śródokresowy WRF na lata 2014–2020 może stanowić okazję do zastanowie
nia się nad priorytetami w zakresie wydatkowania środków z budżetu UE oraz nad 
konstrukcją instrumentów służących realizacji tych priorytetów. Po pierwsze, należy 
zastanowić się nad tym, w jaki sposób wykorzystać możliwości oferowane w TFUE 
(art. 311 ust. 3), w którym zezwolono na utworzenie nowych źródeł dochodów UE, 
oraz jak zapewnić, by część budżetu UE składająca się z wkładów państw człon
kowskich była finansowana w sposób sprawiedliwy, przejrzysty, opłacalny i prosty, 
w oparciu o zdolność każdego państwa członkowskiego do wniesienia wkładu. Po 
drugie, dopóki obecny system opierał się będzie na zarezerwowanych przydziałach 
krajowych, a nie na rezultatach, które mają zostać osiągnięte, nie będzie można 
zapewnić skuteczności wydatkowania unijnych środków. Na podstawie wyników 
przeglądu śródokresowego Komisja powinna rozważyć te dwie główne kwestie 
w kontekście przyszłych wieloletnich ram finansowych, które wymagać będą poli
tycznej zgody wszystkich zainteresowanych stron.
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I Zagrożenia mogące wystąpić podczas wydatkowania środków z budżetu UE1

Zagrożenia zewnętrzne

Polityczne

 ο Decyzje i priorytety polityczne ustalane przez państwa członkowskie z pominięciem kontekstu UE

 ο Sprzeczne interesy poszczególnych państw członkowskich

 ο Ustalone przez Komisję cele nie cieszą się dużym poparciem politycznym w państwach członkowskich

 ο Narzucanie niechcianych obowiązków organizacjom, administracjom lub beneficjentom

 ο Państwa partnerskie spoza UE – kwestie dotyczące zarządzania lub innych czynników politycznych

Prawne i regulacyjne

 ο Podstawa prawna jest niepewna, fragmentaryczna lub skomplikowana, lub może ulec istotnej zmianie

Zagrożenia finansowe

Budżetowe

 ο Niewystarczające środki finansowe lub zasoby na realizację pożądanych działań bądź brak gotówki na dokonywanie 
płatności

 ο Państwa członkowskie nie mogą brać udziału we współfinansowaniu ze względu na swoje własne ograniczenia budżetowe

 ο Płatności obarczone błędami (błędy legalności i prawidłowości, błędy w poświadczeniach wiarygodności, wydatkowanie 
środków niezgodnie z przepisami)

 ο Problemy związane z zarządzaniem budżetem (wysoki odsetek zobowiązań i płatności dokonywanych późno w danym 
roku budżetowym, zobowiązania zadeklarowane, ale niezrealizowane (RAL), a także zwiększony poziom korzystania 
z prefinansowania)

 ο Działania finansowane z innych źródeł, innych instrumentów UE lub w ramach współfinansowania (dublowanie się 
programów)

 ο Opłacanie kosztów niekwalifikowalnych

1  Opracowano w oparciu o ramy identyfikacji ryzyka SIGMA (wsparcie ulepszeń w zakresie ładu administracyjnoregulacyjnego i zarządzania, 
wspólna inicjatywa OECD i UE).
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I Nadużycia, nieprawidłowości i korupcja

 ο Nadawanie niskiego priorytetu zapobieganiu nadużyciom finansowym, ich wykrywaniu i korygowaniu

 ο Brak zasobów na stworzenie budżetu wolnego od luk prawnych umożliwiających nadużycia finansowe

 ο Działania z wykorzystaniem dużych kwot gotówkowych lub towarów o wysokiej wartości

 ο Utrata aktywów

 ο Trudność w ustaleniu ostatecznego beneficjenta

Zamówienia publiczne

 ο Skomplikowane przepisy w dziedzinie zamówień publicznych i skomplikowane postanowienia umowne

 ο Nieprzestrzeganie unijnych procedur w dziedzinie zamówień publicznych (podział zamówień w celu nieprzekroczenia 
progów, powyżej których obowiązują wymogi w zakresie konkurencji, ogłaszanie, kryteria udzielania zamówień, warunki 
umowne i podpisywanie itp.)

 ο Stosowanie niewłaściwych procedur przetargowych (częste udzielanie zamówień bez przetargu, zamówienia na do
datkowe usługi itp.)

Zagrożenia związane z działalnością

Strategia

 ο Znaczna zmienność obowiązujących strategii

 ο Niespójność zarządzania w ramach służb Komisji – odmienne cele strategiczne (oraz wynikające z tego miary realizacji 
programu i jego wydajności)
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Konstrukcja programu i jego funkcjonowanie

 ο Złożoność metody lub działań służących realizacji celów programu

 ο Niewłaściwy mechanizm wdrażania

 ο Podejmowanie nowych inicjatyw w pośpiechu, pilne operacje

 ο Szybka realizacja programu po podjęciu decyzji w sprawie podstawy prawnej

 ο Działania, w których jednostka kontrolowana nie ma doświadczenia lub jest ono niewielkie (np. nowe instrumenty na 
rzecz rozwiązania problemu kryzysu finansowego i kryzysu zadłużeniowego)

 ο Wolne tempo realizacji programu

 ο Operacje składają się z dużej liczby transakcji

 ο Uciążliwe procedury operacyjne

Struktura organizacyjna

 ο Skomplikowana organizacja (np. operacje transgraniczne i związane z nimi kwestie o charakterze językowym, politycznym 
lub geograficznym, wiele szczebli administracyjnych itp.)

 ο Struktura organizacyjna rozproszona geograficznie

Organizacyjny zakres obowiązków

 ο Narzucanie niechcianych obowiązków i kosztów organizacjom, administracjom lub beneficjentom

 ο Niejasny podział zakresu obowiązków między Komisję i państwa członkowskie

 ο Słaba koordynacja działań, zwłaszcza w zdecentralizowanym lub dzielonym trybie zarządzania

 ο Niejasny podział zakresu obowiązków lub nakładanie się obowiązków w ramach instytucji i organów UE
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I Zasoby organizacyjne

 ο Brak wspólnej pomocniczej struktury administracyjnej

 ο Przestarzałe, bardzo złożone lub wykorzystujące wiele różnych lub niekompatybilnych systemów komputerowych roz
wiązania informatyczne

Ustalanie celu operacyjnego

 ο Nieodpowiednia ocena potrzeb

 ο Brak celów w zakresie oszczędności, wydajności i skuteczności bądź cele niejasne, nieodpowiednie lub niewymierne

 ο Cele nie obejmują legalności, prawidłowości, poprawności i wiarygodności rozliczeń ani ochrony aktywów

 ο Sprzeczne lub niekompatybilne cele w unijnej polityce lub unijnym programie bądź sprzeczność lub niekompatybilność 
celów zakładanych w priorytetach UE i priorytetach krajowych

 ο Priorytety są niejasne lub nie ustala się ważności celów

 ο Nieodpowiednie procedury ustalania ważności i wyboru programów oraz projektów mające zapewnić maksymalne 
oddziaływanie wspólnotowych środków finansowych

Operacjonalizacja celów

 ο Brak jasnych powiązań między celami a działaniami

 ο Kryteria kwalifikowalności lub wyboru są niejasne lub zbyt niespójne z celami (zbyt szerokie, zbyt rygorystyczne lub 
nieistotne)

 ο Mające krytyczne znaczenie czynniki mogące zagrozić osiągnięciu celów nie są poddawane regularnej ocenie
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Systemy kontroli

 ο Brak systemów kontroli wewnętrznej służących monitorowaniu przestrzegania zasad oszczędności, wydajności 
i skuteczności

 ο Niedociągnięcia w konstrukcji lub wydajności systemów kontroli, brak systemów nadzoru i kontroli lub ich nieodpo
wiedni charakter

 ο Złożone systemy kontroli (nieskuteczne lub kosztowne)

 ο Różnice w systemach kontroli stosowanych przez beneficjentów lub państwa członkowskie

 ο Operacje nie są w pełni objęte zwyczajowymi kontrolami

 ο Kontrole na miejscu lub uprawnienia do monitorowania nie są stosowane lub korzysta się z nich rzadko

Systemy kontroli finansowej

 ο Systemy księgowe beneficjentów są niekompatybilne z systemami unijnymi

 ο Nadmierne koszty w ramach programu lub koszty przekraczające prognozy, lub rażące niezrealizowanie założeń 
budżetowych

 ο Trudności w określaniu kosztów nakładów

 ο Brak systemu rachunkowości lub słaba ścieżka audytu

Kontrola i ocena

 ο Nieodpowiedni system kontroli (zakres kontroli, jej jakość, sprawozdawczość, działania następcze)

 ο Brak działań następczych wynikających z wcześniejszych ustaleń pokontrolnych

 ο Niska jakość przeprowadzanych ocen lub brak działań następczych wynikających z wyników ocen

Informacje

 ο Brak systemu informacji zarządczej lub jego niska jakość

 ο Informacje zarządcze i finansowe są niskiej jakości, nie wykorzystuje się ich właściwie lub wykorzystuje się w sposób 
nieodpowiedni
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Pomiar wydajności

 ο Systemy sprawozdawczości i rozliczalności nie są skonstruowane w sposób umożliwiający mierzenie osiąganych efektów 
lub brak systemu służącego monitorowaniu rzeczywistej skuteczności działania w porównaniu z planem

 ο Brak wskaźników służących mierzeniu skuteczności realizacji zasady oszczędności, wydajności i skuteczności

 ο Stosowane wskaźniki są nieodpowiednie lub skłaniają do błędnego postępowania

 ο Kluczowe sposoby mierzenia wydajności stosowane przez Komisję i państwa członkowskie różnią się między sobą

Wydajność

 ο Brak rezultatów lub oddziaływania

 ο Opóźnienia w realizacji spowodowane niską wydajnością działań podmiotów pośredniczących lub wykonawców

 ο Dowody niskiej wydajności (duża liczba skarg, niski poziom satysfakcji użytkowników, dysproporcje w wydajności w po
równaniu z podobnymi organizacjami, niska wydajność usług zleconych)

Wartość dodana

 ο Brak unijnej wartości dodanej – programy zastępują wydatki rządów krajowych – lub całkowity brak jakiejkolwiek war
tości dodanej (zwłaszcza w zakresie zasady dodatkowości i zasady pomocniczości)

 ο Niska trwałość – brak samoodpowiedzialności; projekty uruchamiane bez należytego dialogu z beneficjentami; bene
ficjent jest w wysokim stopniu zależny od UE; projekt nie jest kontynuowany lub nie jest utrzymywany po zakończeniu 
wsparcia z UE;

 ο Efekt „deadweight” (działanie zostałoby przeprowadzone nawet bez wsparcia z UE)

 ο Nadmiernie rygorystyczne wdrażanie (wsparcie UE wykorzystywane jest do realizacji kosztownych działań i projektów 
daleko wykraczających poza konieczny zakres)

Reputacja

 ο Działania lub zaniechania działań, które negatywnie wpływają na wizerunek UE lub Komisji
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Zarządzanie

 ο Wartości etyczne lub niski poziom uczciwości (tolerowanie nieprawidłowości, brak kodeksu postępowania)

 ο Silna presja ciążąca na zarządzających, aby osiągali nierealne cele lub mieścili się w nierealnych terminach (np. osiąganie 
wysokich wskaźników wykorzystania środków)

 ο Naciski polityczne lub innego rodzaju presja mające skłonić do działania w określony sposób

 ο Dowody niskiej skuteczności zarządzania (np. niegospodarność w zarządzaniu środkami w przeszłości w określonych 
obszarach lub krajach, znaczne przekroczenia limitów kosztów i limitów czasowych, nieodpowiednie planowanie, brak 
nadzoru i monitorowania)

Personel

 ο Niewystarczająca liczba pracowników, personel o zbyt niskich kwalifikacjach, z małym doświadczeniem lub słabo zmo
tywowany albo nieodpowiednie procedury rekrutacyjne

 ο Duża liczba podwykonawców

 ο Brak opisów stanowisk pracy

 ο Brak strategii dotyczącej rotacji personelu
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01 
Ogólny budżet UE (zwany dalej budżetem UE) jest budżetem zrównoważonym. 
Komisja Europejska (zwana dalej Komisją) nie może pożyczać środków pieniężnych 
na finansowanie wydatków UE, a wydatki te nie mogą przekraczać unijnych docho
dów. Zgodnie ze stanowiskiem Rady Europejskiej z lutego 2013 r. dochodom powinny 
przyświecać następujące cele: prostota, przejrzystość i sprawiedliwość.

02 
Komisja proponuje uprościć system składek państw członkowskich1 (poprzez znie
sienie obecnego zasobu opartego na podatku od wartości dodanej (VAT), wpro
wadzenie nowego zasobu własnego (podatku od transakcji finansowych i nowego 
uproszczonego zasobu opartego na VAT) oraz zastąpienie obecnego mechanizmu 
korekcyjnego systemem korekt zryczałtowanych). Ogólnym skutkiem tej propozycji 
byłaby zmiana struktury zasobów własnych, a także wysokości wpłat poszczególnych 
państw członkowskich do budżetu UE. Dopóki wniosek nie zostanie jednomyślnie 
przyjęty przez państwa członkowskie, obowiązywać będzie obecny system. Państwa 
członkowskie mogą również podjąć decyzję o zastosowaniu nowego systemu z mocą 
wsteczną.

Zakres

03 
Na dochody składają się głównie zasoby własne (około 92%). Łączna kwota zasobów 
własnych nie może przekraczać 1,23% dochodu narodowego brutto (DNB) państw 
członkowskich UE. Innymi dochodami są kary finansowe, zwroty wydatków, odsetki 
od zaległych płatności i grzywny, dochody z działalności administracyjnej (składki 
emerytalnorentowe pracowników i podatki dochodowe) oraz korekty budżetowe.

04 
Na zasoby własne składają się:

a) tradycyjne zasoby własne (TOR – ok. 12%), które obejmują opłaty celne pobiera
ne na podstawie wspólnej taryfy celnej i opłaty wyrównawcze od cukru uiszcza
ne przez producentów cukru. Państwa członkowskie zatrzymują 25% zebranych 
TOR tytułem poniesionych kosztów poboru;

b) zasoby oparte na VAT (ok. 10%), w przypadku których stawka liczona jest od 
zharmonizowanej podstawy naliczania VAT w państwach członkowskich. Zhar
monizowana podstawa naliczania VAT nie może przekraczać 50% DNB każdego 
państwa członkowskiego. Wszystkie państwa członkowskie2 płacą jednolitą staw
kę w wysokości 0,3% zharmonizowanej podstawy naliczania VAT;

1 COM(2011) 739 wersja 
ostateczna z dnia 
9 listopada 2011 r. – Zmieniony 
wniosek dotyczący decyzji 
Rady w sprawie systemu 
zasobów własnych Unii 
Europejskiej.

2 Z wyjątkiem Niemiec, 
Niderlandów, Austrii i Szwecji, 
które płacą obniżoną stawkę.
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c) zasoby własne oparte na DNB (ok. 70%) są zasobami równoważącymi. Ich obli
czanie opiera się na opracowanych przez państwa członkowskie informacjach 
dotyczących DNB;

(i) Zjednoczone Królestwo otrzymuje rabat obniżający jego wkład oparty na 
DNB na podstawie mechanizmu korekty nierównowagi budżetowej. Korekta 
ta jest finansowana przez pozostałe państwa członkowskie, przy czym cztery 
państwa członkowskie (Niemcy, Niderlandy, Austria i Szwecja) płacą składkę 
w wymiarze ograniczonym do 25% ich normalnego udziału w finansowaniu 
korekty.

(ii) Do 2013 r. dwa państwa członkowskie (Niderlandy i Szwecja) korzystają każde 
z obniżki brutto w wysokości 150 mln euro3 w stosunku do ich rocznego 
wkładu opartego na DNB.

(iii) Można zmieniać salda i dokonywać korekt wysokości DNB i podstawy nali
czania VAT (a tym samym wysokości składek) w danym roku, a nawet w od
niesieniu do czterech poprzednich lat, po czym ulegają one przedawnieniu, 
o ile Komisja nie wniosła zastrzeżenia.

Ustalenia

05 
Obecny system finansowania budżetu jest skomplikowany i mało przejrzysty.

a) Pobieranie dochodów z tytułu TOR jest procesem złożonym. Jest to obszar na
rażony na nieprawidłowości (ze zmieniającymi się przepisami, milionami impor
terów dokonującymi transakcji o różnorodnej wartości, niebezpieczeństwem 
unikania opodatkowania i niezgłaszania przywozów), na który wpływają od
mienne zdolności i systemy poszczególnych państw członkowskich (podlegające 
częstym zmianom w organizacji poboru, wykorzystujące przestarzałe systemy IT 
lub nieposiadające takich systemów, mające problemy z wdrażaniem kluczowych 
procedur i skomplikowanym zarządzaniem transgranicznym, na który negatywnie 
wpływają różnice w zdolnościach administracyjnych). Przeprowadzane przez Ko
misję kontrole w państwach członkowskich oceniane są jako częściowo skuteczne.

b) Trzy dyrekcje generalne Komisji – DG ds. Budżetu, DG ds. Podatków i Unii Celnej 
oraz Eurostat – biorą udział w sprawdzaniu podstawy naliczania VAT, co oznacza 
weryfikację skomplikowanych zbiorczych danych statystycznych, a także oce
nę systemów poboru podatków w poszczególnych państwach członkowskich. 
Oszus twa związane z VAT stanowią poważny problem w UE, jako że powodują 
szacunkowe straty sięgające nawet 20% wysokości dochodów z tytułu VAT. Insty
tucje audytowe państw członkowskich również kontrolują ten obszar ze względu 
na wpływ, który wywiera on na ich krajowe dochody podatkowe.

c) Podstawą wkładów opartych na DNB są dane dotyczące DNB sporządzane przez 
państwa członkowskie i weryfikowane przez Eurostat. W weryfikacji wyliczeń 
DNB przez Komisję występują uchybienia i jest ona jedynie częściowo skuteczna. 
Dane dotyczące DNB są złożone i w związku z tym, że opierają się one na sza
cunkach, są one zawsze w pewnym stopniu niedokładne. Komisja nie dokonuje 
oceny systemu nadzoru i kontroli w odniesieniu do opracowywania danych do
tyczących DNB w państwach członkowskich, choć najwyższe instytucje kontroli 

3 Wyliczenie według cen 
z 2004 r. i dostosowane do 
obecnych cen, kiedy obliczane 
były wkłady roczne.

4 Błąd obliczeniowy dotyczący 
kalkulacji na 2009 r. został 
wychwycony przez Komisję 
zbyt późno, aby można było 
go skorygować w odnośnym 
roku budżetowym. Błąd 
obliczeniowy dotyczący 
kalkulacji na 2010 r. został 
znaleziony przez Trybunał 
w kontekście wydawania DAS.
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będą miały w przyszłości obowiązek wydawania w tej kwestii opinii.

d) Rabat brytyjski jest kwestią wrażliwą politycznie, a jego obliczanie jest skompli
kowane. W latach 2009 i 2010 znaleziono istotne błędy w obliczeniach4.

Czy pobrane w 2012 r. dochody są prawidłowe i kompletne 
oraz czy zarządza się nimi należycie?

ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? NIE

Czynniki wysokiego ryzyka

06 
Nieprawidłowy sposób poboru TOR i uchybienia w systemach VAT w państwach 
członkowskich ograniczają dostępny przychód z tych źródeł, co w konsekwencji 
prowadzi do konieczności stosowania – w celu równoważenia – wyższych wkładów 
opartych na DNB.

07 
Każde zawyżenie (lub zaniżenie) DNB danego państwa członkowskiego nie wpływa 
na łączną wartość zasobów opartych na DNB, ale skutkuje zwiększeniem (lub zmniej
szeniem) wkładów pochodzących od pozostałych państw członkowskich.

Możliwe rozwiązania

08 
Komisja powinna przeprowadzać bardziej uporządkowane i sformalizowane analizy 
danych dotyczących DNB oraz prowadzić w bardziej kompletny, przejrzysty i spójny 
sposób sprawozdawczość w zakresie przedstawianych przez państwa członkowskie 
danych dotyczących DNB oraz w zakresie zarządzania zasobami opartymi na DNB. 
Komisja powinna skrócić czas trwania cyklu weryfikacji.

09 
Państwa członkowskie powinny wzmocnić dozór celny w celu maksymalizacji poboru 
TOR. Podobnie sprawozdawczość w zakresie podatku VAT i systemy jego poboru po
winny gwarantować, by wpływy z VAT były prawidłowo zgłaszane i by do minimum 
ograniczyć ryzyko oszustw podatkowych.

10 
Instytucje audytowe państw członkowskich odgrywają istotną rolę w dopilnowaniu, 
aby systemy i kontrole we wszystkich trzech obszarach zasobów własnych wdrażane 
były w należyty sposób.
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

 ο Opinia Trybunału nr 2/2012:

na temat zmienionego wniosku dotyczącego decyzji Rady w sprawie systemu zasobów własnych Unii Europejskiej – 
COM(2011) 739,

na temat zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady określającego środki wykonawcze dotyczące sys
temu zasobów własnych Unii Europejskiej – COM(2011) 740,

na temat zmienionego wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania 
tradycyjnych zasobów własnych i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia 
potrzeb gotówkowych – COM(2011) 742,

na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych 
opartych na VAT – COM(2011) 737,

na temat wniosku dotyczącego rozporządzenia Rady w sprawie metod i procedury udostępniania zasobów własnych 
opartych na podatku od transakcji finansowych – COM(2011) 738.

Kwestie dotyczące legalności i prawidłowości

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 2 (Dochody)

Kontrole wykonania zadań

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2013 pt. „Jak uzyskać wiarygodne dane dotyczące dochodu narodowego brutto 
(DNB) – bardziej usystematyzowane i lepiej ukierunkowane podejście zwiększyłoby skuteczność weryfikacji przepro
wadzanych przez Komisję w tym zakresie”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 13/2011 pt. „Czy mechanizmy kontrolne stosowane w procedurze celnej 42 zapobiegają 
uchylaniu się od podatku VAT i umożliwiają wykrycie takich przypadków?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 1/2010 pt. „Czy kontrola uproszczonych procedur celnych dotyczących przywozu jest 
prowadzona skutecznie?”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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sprzyjający włączeniu  
społecznemu

 (w mln euro) (zobowiązania)
WRF 2014–20201

WRF 1 – Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu 508 921
1a. Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 142 130
1b. Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 366 791
% całkowitej kwoty dla tego działu, którą stanowią przydziały wstępne dla 
państw członkowskich 72

Uwaga: Wydatki te można rozbić na 13 głównych dziedzin (transport, badania naukowe i innowacyjność, 
środowisko naturalne, kapitał ludzki, rynek pracy, wsparcie dla MŚP i biznesu, infrastruktura społeczna, usługi 
IT, budowanie zdolności, energia, włączenie społeczne, wymiar miejski i terytorialny oraz kultura, dziedzictwo 
i turystyka). 

DG ds. Polityki Regionalnej i  Miejskiej jest głównym departamentem Komisji odpowiedzialnym za wydatkowa-
nie w obszarze polityki spójności. Zarządza ona również Instrumentem Pomocy Przedakcesyjnej (IPA) ujętym 
w dziale 4 WRF – Globalny wymiar Europy. IPA pomaga krajom kandydującym w rozwijaniu sieci transporto-
wych i usprawnieniu infrastruktury ochrony środowiska. Instrument ten jest dostępny dla krajów kandydujących 
(Turcji i byłej jugosłowiańskiej republiki Macedonii) oraz potencjalnych krajów kandydujących na Bałkanach 
Zachodnich (Albanii, Bośni i Hercegowiny, Czarnogóry, Serbii i Kosowa).

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 
1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. 
L 347 z 20.12.2013, s. 884)]. Podane dane liczbowe wyrażone są w obecnych cenach (zaczerpniętych 
ze strony internetowej DG ds. Budżetu).
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(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–20201 Budżet 2014 (ostateczny)

RAZEM 508 921 63 973
Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 142 130 16 560
Duże projekty infrastrukturalne 14 350 2 629
Europejskie systemy nawigacji satelitarnej EGNOS i Galileo 7 072 1 338
Międzynarodowy eksperymentalny reaktor termojądrowy ITER 2 986 728
Program obserwacji Ziemi Copernicus 4 292 363
Bezpieczeństwo jądrowe i likwidacja obiektów jądrowych (Bułgaria, Litwa i Słowacja) 1 643 157
Wspólne ramy strategiczne (CSF) Badania naukowe i innowacje 79 402 9 326
„Horyzont 2020” 79 402 9 326
Moduł płatniczy obejmujący program badawczo-szkoleniowy Euratomu
Program na rzecz konkurencyjności przedsiębiorstw oraz MŚP (COSME) 2 298 276
Kształcenie, szkolenie, młodzież i sport (Erasmus+) 14 775 1 556
Przemiany i innowacje społeczne (PSCI) 920 119
System celny, system podatkowy i walka z nadużyciami finansowymi 908 118
Instrument „Łącząc Europę” 21 937 1 966
Moduł płatniczy obejmujący wkład Funduszu Spójności na rzecz transportu 11 306
Energia 5 850 410
Transport 14 945 1 482
ICT 1 142 74
Inne programy 2 003 264
Europejski program statystyczny
Normy w dziedzinie sprawozdawczości i kontroli finansowej
Interoperacyjność w europejskiej administracji publicznej
Agencje zdecentralizowane 2 293 243
Margines 2 078 106
Dział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna 366 791 47 413
Inwestycje na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia 278 418 35 609
Konwergencja regionalna (mniej rozwinięte regiony) 185 374 23 635
Regiony w okresie przejściowym 35 701 4 802
Konkurencyjność (bardziej rozwinięte regiony) 55 780 7 503
Najbardziej oddalone i słabo zaludnione regiony 1 563 210
Program obejmujący Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej Potrzebującym (FEAD) 3 500
Fundusz Spójności (FS) 74 929 8 950
Moduł płatniczy obejmujący wkład FS na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” 11 306 983
Europejska współpraca terytorialna 10 229 507
Inicjatywa na rzecz zatrudnienia ludzi młodych 3 211 1 804
Margines 4 1

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. Podane dane liczbowe wyrażone są w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony 
internetowej DG ds. Budżetu).
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Zakres

Dział 1a – Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia

01 
Dział 1a WRF obejmuje przede wszystkim wydatki na te obszary polityki, w ramach 
których podejmuje się główne zadania stojące przed społeczeństwem Europy w naj
bliższej przyszłości. W ramach tego działu finansowane są działania zapewniające 
konkurencyjność Europy na rynku światowym poprzez inwestowanie w edukację, 
badania naukowe i innowacyjność oraz przez wspieranie działań pobudzających 
zatrudnienie i zachęcających do rozwoju europejskich sieci służących badaniom i in
nowacyjności, co ma posłużyć realizacji nadrzędnego celu, którym jest pobudzanie 
wzrostu gospodarczego.

02 
Blisko 15% budżetu (80 mld euro) przewidzianego w ramach działu 1a WRF zare
zerwowane jest na działalność w zakresie badań naukowych i innowacji w ramach 
instrumentu „Horyzont 2020”. Działaniami i wydatkami zarządza siedem dyrekcji ge
neralnych Komisji i dwie agencje wykonawcze1, przy czym wspomniane dwie agencje 
wykonują znaczącą część codziennych operacji.

03 
Większość wydatków realizowana jest w postaci dotacji dla beneficjentów. Dwa 
główne zagrożenia w tym obszarze dotyczą procesu selekcji beneficjentów kwalifiku
jących się do uzyskania dotacji oraz uzasadnień kosztów przedstawionych przez be
neficjentów w celu uzyskania zwrotu z budżetu UE. Komisja wprowadziła wprawdzie 
środki na rzecz uproszczenia przepisów i procedur oraz zmniejszenia obciążeń admi
nistracyjnych dla beneficjentów, ale przepisy dotyczące kwalifikowalności obowiązu
jące w realizowanych programach pozostają skomplikowane. W zależności od kwoty 
dotacji niezależne organy kontroli mają obowiązek poświadczenia prawdziwości 
przedstawionych przez beneficjentów wniosków o zwrot kosztów. Komisja korzysta 
ponadto z pomocy własnych kontrolerów i audytorów zewnętrznych, powierzając im 
przeprowadzanie kontroli ex post w odniesieniu do losowo wybranej liczby dotacji.

Dział 1b – Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna

04 
Rozwój gospodarczy i społeczny w UE jest zróżnicowany. W art. 174 i 175 TFUE mowa 
jest o polityce spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej („polityka spójno
ści”), która przyczynia się do ogólnej wydajności gospodarczej UE poprzez zmniejsza
nie dysproporcji między regionami i krajami Unii Europejskiej.

1 Komisja: DG ds. Badań 
Naukowych i Innowacji (RTD), 
DG ds. Sieci Komunikacyjnych, 
Treści i Technologii (CNECT), 
Wspólne Centrum Badawcze 
(JRC), DG ds. Edukacji i Kultury 
(EAC), DG ds. Przedsiębiorstw 
i Przemysłu (ENTR), DG ds. 
Mobilności i Transportu 
(MOVE) i DG ds. Energii (ENER), 
Agencje: Agencja 
Wykonawcza ds. Badań 
Naukowych (REA) i Agencja 
Wykonawcza Europejskiej 
Rady ds. Badań Naukowych 
(ERCEA).
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05 
Około 72% całkowitej kwoty przeznaczonej w budżecie na dział 1 WRF 
(322,3 mld euro z 450,76 mld euro) jest zarezerwowane („wstępne przydziały”) 
dla państw członkowskich na podstawie kryteriów dotyczących PKB i DNB oraz sta
nowi przedmiot negocjacji przed zawarciem porozumienia w sprawie WRF:

a) Kwoty te są przydzielane bez uwzględniania zdolności administracyjnej państw 
członkowskich do absorpcji tych środków, tzn. do przygotowania programów 
i projektów, planowania i selekcjonowania, należytego wdrażania, skuteczne
go monitorowania przepisów dotyczących zamówień publicznych i kwalifiko
walności itp. Sytuacja ta może prowadzić do tego, że znacząca część środków 
finansowych przydzielona zostanie regionom, które nie posiadają zdolności do 
zarządzania tymi funduszami w należyty sposób. Brakuje ponadto przejrzystości 
w zakresie stosowania i kształtowania tych wstępnych przydziałów.

b) Większość budżetu jest wydatkowana przez kilka lat („programy wieloletnie”). Pań
stwa członkowskie mogą otrzymywać prefinansowanie (zaliczki gotówkowe) prze
znaczone na rozpoczęcie programów. Tracą one prawo do korzystania z budżetu 
w sytuacji, gdy nie zostanie on zrealizowany w danym okresie („zasada n+3”).

c) Cechą wydatków z budżetu jest wysoki poziom zaliczek gotówkowych („prefi
nansowania”) i zaciągniętych zobowiązań prawnych, w odniesieniu do których 
płatności mają dopiero zostać zrealizowane („reste à liquider”, RAL). Częściowym 
wyjaśnieniem tego stanu rzeczy jest długoterminowy charakter wielu działań 
objętych finansowaniem. WRF na lata 2007–2013 obejmowały 455 programów.

06 
Wydatki budżetowe przeznaczone na politykę spójności realizowane są przez trzy 
główne fundusze w ramach programów prowadzonych przez siedmioletni okres 
trwania cyklu budżetowego WRF.

a) Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR) działa we wszystkich pań
stwach członkowskich, w regionach o najniższym poziomie PKB na mieszkań
ca, w celu zmniejszenia dysproporcji między regionami. Ze środków funduszu 
współfinansowane są: krajowe inwestycje w przedsiębiorstwach (zwłaszcza MŚP); 
infrastruktura związana z badaniami naukowymi i innowacjami, telekomunikacją, 
środowiskiem naturalnym, energią i transportem; instrumenty finansowe (fundu
sze kapitału podwyższonego ryzyka, fundusze rozwoju lokalnego itp.) na rzecz 
wspierania rozwoju regionalnego i lokalnego oraz na rzecz wspierania współpra
cy między miastami i regionami; środki pomocy technicznej.

b) Fundusz Spójności współfinansuje krajowe wydatki na projekty w dziedzinie trans
portu i środowiska naturalnego w państwach członkowskich, w których DNB na 
mieszkańca nie przekracza 90% średniej unijnej. Jego celem jest zmniejszanie dys
proporcji gospodarczych i społecznych w tych państwach oraz stabilizacja ich go
spodarek. Fundusz Spójności obejmuje 15 państw członkowskich2. Pomoc finansowa 
z Funduszu Spójności może zostać zawieszona decyzją Rady (podjętą kwalifikowaną 
większością głosów), jeżeli państwo członkowskie wykazuje nadmierny deficyt 
publiczny i jeżeli nie udało mu się rozwiązać tego problemu lub nie podjęło żadnych 
odpowiednich działań zmierzających w tym kierunku. Fundusz Spójności finansuje 
transeuropejskie sieci transportowe, w tym projekty powiązane z energią lub trans
portem: efektywność energetyczną, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 
rozwijanie transportu kolejowego, wspieranie intermodalności (poprzez integrowa
nie różnych rodzajów transportu), wzmacnianie systemu transportu publicznego itp.

2 Państwa członkowskie 
objęte Funduszem Spójności 
to 12 nowych państw 
członkowskich UE, a także 
Chorwacja, Grecja i Portugalia.
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c) Europejski Fundusz Społeczny (EFS) ma na celu poprawę możliwości zatrudnienia 
i pracy w UE. EFS współfinansuje krajowe wydatki służące: adaptacji pracowni
ków i przedsiębiorstw (programy uczenia się przez całe życie, opracowywanie 
i upowszechnianie innowacyjnych form organizacji pracy); poprawie dostępu do 
zatrudnienia dla osób poszukujących pracy, bezrobotnych, kobiet i migrantów; 
integracji społecznej osób znajdujących się w niekorzystnej sytuacji i zwalczaniu 
dyskryminacji na rynku pracy; wzmacnianiu kapitału ludzkiego poprzez reformo
wanie systemów kształcenia i tworzenie sieci placówek edukacyjnych.

d) Od 2014 r. obowiązują wspólne zasady dla EFRR, EFS, Funduszu Spójności, Euro
pejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 
oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR), które uwzględnio
no w dziale 2 WRF.

e) W celu zwiększenia wydajności i trwałości polityki spójności Komisja opracowała 
cztery inicjatywy wspólnie z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym (EBI) i innymi 
instytucjami finansowymi. Dwie z tych inicjatyw dotyczą wspierania instrumen
tów inżynierii finansowej (JEREMIE i JESSICA), a dwie inne dotyczą instrumentów 
pomocy technicznej (JASPERS i JASMINE).

07 
Ok. 72% środków budżetowych przewidzianych dla działu 1 WRF (głównie dla 
działu 1b wydawane jest w ramach mechanizmu zarządzania dzielonego z państwa
mi członkowskimi. Podczas WRF na lata 2014–2020 umowy o partnerstwie między 
Komisją i każdym państwem członkowskim określać będą, w jaki sposób państwo 
członkowskie zamierza wykorzystać dostępne w tym okresie unijne środki finansowe, 
tak aby osiągnąć zamierzone cele, a więcej szczegółów znajdzie się w konkretnych 
programach. Finansowanie z budżetu UE wynosić będzie od 50% do 85% kosztów 
(współfinansowanie) poniesionych w ramach zatwierdzonych przez Komisję progra
mów wydatkowania (programów operacyjnych). Komisja ustanowiła sieć kontroli 
i zarządzania w celu dopilnowania, aby z budżetu UE finansowane były wyłącznie 
wydatki realizowane zgodnie z przepisami. Komisja na nowo wprowadziła także 
rezerwę na wykonanie w wysokości 6% kwot, które będzie finansować3.

a) Za zarządzanie wszystkimi środkami w ramach polityki spójności odpowiedzial
nych jest wiele różnych organów krajowych, regionalnych i lokalnych. Państwa 
członkowskie ponoszą większość kosztów organizacji i systemów służących wy
datkowaniu środków z budżetu UE. Są one odpowiedzialne za dopilnowanie, aby 
dopłaty i dotacje zostały wypłacone kwalifikującym się beneficjentom, którzy 
spełniają warunki otrzymania wsparcia.

b) Państwa członkowskie mogą otrzymać zaliczki gotówkowe na pokrycie kosztów 
rozpoczęcia działalności. Ogólnie rzecz ujmując, koszty programów ponoszo
ne są przez zainteresowane państwa członkowskie, którym następnie Komisja 
zwraca te koszty na podstawie deklaracji wydatków (wniosków o zwrot kosztów) 
poświadczonych przez ich organy.

c) Instytucje audytowe w państwach członkowskich informują Komisję w rocz
nych sprawozdaniach z kontroli, czy systemy zarządzania i kontroli funkcjonują 
efektywnie oraz o prawidłowości wydatków poświadczonych w ramach każdego 
programu operacyjnego (PO).

3 Rezerwa na wykonanie istniała 
w WRF na lata 2000–2006, 
ale ETO stwierdził, że była 
ona wykorzystywana 
głównie do maksymalizacji 
wydatków, a nie do 
koncentracji wydatków w tych 
obszarach, które okazywały 
się szczególnie efektywne. 
Podczas realizacji WRF na 
lata 2014–2020 Komisja 
i państwa członkowskie 
uzgodnią na początku 
okresu programowania 
priorytety, które stanowią 
podstawę dla rezerwy na 
wykonanie w wysokości 6% 
[rozporządzenie Rady (UE) 
nr 1303/2013 (Dz.U. L 347 
z 20.12.2013, s. 320)]. W 2019 r. 
Komisja, na podstawie 
przedłożonych przez państwa 
członkowskie sprawozdań 
z wykonania, uwolni środki 
z rezerwy na wykonanie, 
jeżeli państwa członkowskie 
osiągną do tego czasu 
cele pośrednie programu 
w zakresie wybranych 
priorytetów. Ta rezerwa 
w wysokości 6% pozostanie 
jako część przydziału 
krajowego, który będzie mógł 
zostać na nowo przydzielony 
na rzecz innych priorytetów, 
o ile Komisja nie przeznaczy 
tych środków na realizację 
pierwotnie uzgodnionych 
priorytetów.
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d) Komisja może przerwać lub zawiesić płatności, jeżeli stwierdzi, że państwo 
członkowskie nie koryguje nieprawidłowych wydatków lub jeżeli istnieją poważ
ne uchybienia w systemach zarządzania i kontroli. Komisja może także zawiesić 
płatności, jeżeli nie są przestrzegane warunki makroekonomiczne w ramach 
europejskiego semestru.

e) Komisja może zastosować korekty finansowe, jeżeli państwo członkowskie nie 
wycofa niekwalifikowalnych wydatków lub nie usunie poważnych uchybień 
systemowych. Jeżeli zainteresowane państwo członkowskie zaakceptuje korekty 
finansowe, może ono wycofać nieprawidłowe wydatki i zastąpić je kwalifikowal
nymi wydatkami z innych projektów, tzn. kwoty te są ponownie dostępne do wy
korzystania przez to państwo. Jeśli korekty te nie zostaną zaakceptowane przez 
państwo członkowskie, koszty ponoszone są przez budżet krajowy tego państwa. 
W związku z powyższym w ramach systemu korekt nie istnieją zachęty, które 
motywowałyby wszystkie podmioty biorące udział w wydatkowaniu środków bu
dżetowych do przeprowadzania tego w sposób właściwy od samego początku.

Ustalenia

Czy budżet na rok 2012 jest realizowany zgodnie 
z przepisami? (Legalność i prawidłowość wydatków)

 ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? TAK

 ο Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu:

Polityka regionalna, energia i transport: 6,8%
Zatrudnienie i sprawy społeczne: 3,2%
Badania naukowe i innowacje: 3,9%

08 
Błędy wystąpiły z powodu niekwalifikowalnych beneficjentów, nieprzestrzegania 
przepisów w dziedzinie zamówień publicznych, deklarowania niekwalifikowalnych 
kosztów, nieprzestrzegania przepisów dotyczących pomocy państwa oraz niepo
prawnych obliczeń kosztów obciążających budżet.

09 
Systemy zarządzania i kontroli, zwłaszcza w państwach członkowskich, są częściowo 
skuteczne w zapobieganiu błędom i nieprawidłowościom, a także w ich wykrywaniu 
i korygowaniu.

10 
Państwa członkowskie niepotrzebnie komplikują krajowe zasady kwalifikowalności 
wymagane na podstawie rozporządzeń wykonawczych.
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Czy właściwie zarządza się wydatkami i czy wywierają one 
wpływ? (Należyte zarządzanie finansami)

11 
Istnieją dowody niskiej wydajności programów poddanych kontroli Trybunału: 
skuteczność wydatkowania środków unijnych jest ograniczona z powodu nieodpo
wiednich ocen potrzeb, niejasnych celów, sprzecznych lub niekompatybilnych celów 
i priorytetów, a także niewłaściwych procedur wyboru w celu priorytetowego trakto
wania projektów, które maksymalizują wywierany wpływ.

12 
W odniesieniu do wydatków realizowanych w ramach zarządzania dzielonego:

a) Może istnieć konflikt między celami UE a celami poszczególnych państw człon
kowskich. W niektórych obszarach tematycznych polityki spójności (np. energia) 
unijne cele i wymogi są bardzo trudne do realizacji. Państwa członkowskie mogą 
nie być przygotowane pod względem wiedzy technicznej, finansowej i regulacyj
nej albo mogą nie dysponować niezbędnymi środkami finansowymi. Może zatem 
zaistnieć znacząca rozbieżność między porozumieniem politycznym a przyjętymi 
lub zaplanowanymi działaniami i przydzielonymi na ich realizację zasobami.

b) Komisja nie posiada kompletnych informacji na temat wpływu i osiągniętych 
wyników wydatków budżetowych UE. Systemy sprawozdawczości nie są opraco
wywane w sposób umożliwiający mierzenie efektów lub monitorowanie wydaj
ności, a ponadto brakuje wskaźników służących mierzeniu wydajności. Kiedy 
informacje są dostępne, to ich niejednorodność nie pozwala na przeprowadzenie 
porównań między poszczególnymi państwami członkowskimi.

c) Nie zawsze osiąga się rezultaty i wywiera wpływ. Mogą wystąpić opóźnienia, 
ponieważ skomplikowane projekty realizowane z uwzględnieniem złożonych 
restrykcji środowiskowych lub wymogów technologicznych wymagają czasu.

13 
W odniesieniu do badań naukowych w ramach 7PR zasady kwalifikowalności wydat
ków obciążających budżet UE są złożone. Poświadczenie przez niezależne organy 
kontroli wydatków obciążających budżet UE jest problematyczne, przy czym Trybu
nał stwierdził znaczące poziomy błędu we wnioskach o zwrot kosztów poświadczo
nych przez te organy jako w całości kwalifikowalne.
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Czynniki wysokiego ryzyka

14 
Opóźnienia w zawarciu porozumienia w sprawie WRF na lata 2014–2020 i przyjęciu 
powiązanych z nimi rozporządzeń będą z dużym prawdopodobieństwem skutkować 
efektem domina i opóźnieniami w wydatkowaniu środków z budżetu UE. Skompliko
wane projekty techniczne lub infrastrukturalne wymagają długiego czasu na przygo
towanie. Ponadto całkowity koszt takich projektów jest trudny do ustalenia w sytu
acji, gdy korzysta się z wielu źródeł finansowania.

15 
Wiele podmiotów bierze udział w wykonywaniu budżetu (dyrekcje generalne Komisji: 
DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włą
czenia Społecznego, DG ds. Mobilności i Transportu, Energia na rzecz polityki spój
ności, siedem innych dyrekcji generalnych ds. badań naukowych i innowacji, agencje 
wykonawcze i wspólne przedsięwzięcia, instytucje zarządzające państw członkow
skich, organy krajowe, regionalne i lokalne oraz pośrednicy finansowi).

16 
W budżecie UE istnieje wielość i rozdrobienie wydatków. Różne procedury dotyczące 
ubiegania się o płatności, a także związane z nimi procedury z zakresu sprawozdaw
czości i kontroli nie są skuteczne i mogą prowadzić do negatywnego postrzegania 
unijnej biurokracji i odbijać się negatywnie na UE.

17 
Programy, projekty i działania mogą korzystać z szeregu różnych źródeł finansowania 
(budżetu UE i budżetów krajowych, EBI, EBOR itd.). Pełny obraz całkowitych kosztów 
może nie być oczywisty, a każde źródło finansowania będzie miało swoje własne 
mechanizmy zarządzania i sprawozdawczości.

18 
Stosowanie prefinansowania (zaliczek gotówkowych) przez dłuższe okresy zwiększa 
niebezpieczeństwo, że problemy zostaną zauważone zbyt późno, aby można było 
podjąć działania naprawcze w odniesieniu do osiągnięcia celów inwestycji. Wpraw
dzie odzyskiwanie środków może powstrzymać niektóre działania, ale nie rozwiązuje 
to jednak problemów związanych z nieosiąganiem zamierzonych rezultatów.

19 
Zamówienia publiczne: nie wszyscy otrzymujący środki unijne przestrzegają przepi
sów w dziedzinie zamówień publicznych.



59WRF 1 – Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu

20 
Zdolność administracyjna państw członkowskich: wpływa na ich zdolność do prawid
łowego i należytego wydatkowania unijnych środków budżetowych, skutecznego 
wdrażania systemów zarządzania i kontroli oraz do terminowej absorpcji udostępnio
nych im unijnych środków finansowych.

21 
Kultura wydatkowania środków budżetowych: państwa członkowskie mogą czuć się 
zachęcone do wydatkowania unijnych środków budżetowych, aby nie stracić zarezer
wowanych dla nich funduszy w ramach przydziałów krajowych na politykę regio
nalną, niezależnie od wyników, zwłaszcza gdy wskaźnik współfinansowania przez 
Komisję jest wysoki. Kwestią o nadrzędnym znaczeniu jest to, aby przydziały zostały 
w całości pobrane („wykorzystaj albo strać”) oraz aby wydatkowanie odbywało się 
zgodnie z przepisami, a dopiero na ostatnim miejscu myśli się o osiąganiu wyników. 
Wprowadzenie rezerwy na wykonanie nie rozwiązuje zasadniczych problemów zwią
zanych z przydziałami krajowymi (zob. przypis 3).

22 
Niemniej zobowiązania prawne wciąż pozostające do realizacji (RAL) mogą maskować 
kwoty, które nie mogą zostać wykorzystane. Nie publikuje się informacji na temat 
zobowiązań pozostających do realizacji w poszczególnych państwach członkowskich.

23 
Może istnieć konflikt między celami UE a celami poszczególnych państw członkow
skich. W niektórych obszarach tematycznych polityki spójności (np. energia) unij
ne cele i wymogi są bardzo trudne do realizacji. Państwa członkowskie mogą nie 
posiadać wiedzy technicznej, finansowej i regulacyjnej albo mogą nie dysponować 
niezbędnymi środkami finansowymi. Może zatem zaistnieć znacząca rozbieżność 
między porozumieniem politycznym a przyjętymi lub zaplanowanymi działaniami 
i przydzielonymi na ich realizację zasobami.

24 
Państwa członkowskie mogą zwiększać złożoność poprzez definiowanie krajowych 
zasad kwalifikowalności, które czasami są bardziej wymagające niż warunki UE4. Po
nadto zróżnicowane podmioty krajowe muszą przestrzegać rozbudowanych unijnych 
standardów prawnoorganizacyjnych w celu zagwarantowania codziennego zarzą
dzania finansowanymi projektami i ich kontroli.

25 
Środki UE mogą być wykorzystywane do finansowania działań, które i tak byłyby fi
nansowane przez państwa członkowskie (efekt „deadweight”), lub można skorzystać 
z tych środków, kiedy jedne projekty zastępowane są innymi w kontekście procedur 
korekcyjnych.

4 Zob. analiza Parlamentu 
Europejskiego pt. „Nadmiernie 
rygorystyczne wdrażanie 
w ramach EFRROW: w jakim 
stopniu przepisy krajowe 
niepotrzebnie komplikują 
procedury i w konsekwencji 
zwiększają ryzyko popełnienia 
błędów?” (luty 2014 r.).
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26 
Nieodpowiednie oceny potrzeb mogą skutkować finansowaniem kosztownych 
programów i projektów, które zawierają elementy zdecydowanie wykraczające poza 
konieczny zakres.

27 
Na nadzorczą rolę Komisji negatywnie wpływa:

a) brak terminowych, wiarygodnych i porównywalnych informacji na temat zarzą
dzania, a także kultura słabych wyników, zwłaszcza w przypadku współfinan
sowanych wydatków. Decyzje dotyczące zaciągania zobowiązań i wypłacania 
środków finansowych opierają się na ograniczonych, często niekompletnych 
i niewiarygodnych informacjach przedstawionych przez państwa członkowskie5. 
Podstawowe informacje i dotycząca ich dokumentacja są rozproszone w syste
mach państw członkowskich;

b) jakość i terminowość kontroli przeprowadzanych przez inne organy kontrolne 
(instytucje audytowe) poświadczające wydatkowanie środków mogą nie być wy
starczające do zagwarantowania, że środki budżetowe są wydatkowane legalnie 
i prawidłowo;

c) niedociągnięcia w strategii Komisji dotyczącej oceny ryzyka i kontroli, a także 
presja wywierana na zasoby mogą oznaczać, że najbardziej ryzykowne obszary 
wydatkowania środków budżetowych nie są systematycznie sprawdzane, a pro
blemy mogą być zauważane zbyt późno.

28 
System korekt umożliwia państwom członkowskim zastąpienie kwalifikowalnym 
wydatkiem każdego stwierdzonego wydatku niekwalifikowalnego. Jeżeli państwa 
członkowskie zaakceptują proponowane korekty, środki te są dla nich dostępne na 
wykorzystanie w innych kwalifikowalnych projektach. W związku z tym motywacja 
do właściwego wydatkowania środków jest niewielka.

Możliwe rozwiązania

29 
Komisja:

a) podejmuje działania służące wspieraniu i wprowadzaniu kultury wydajności 
w odniesieniu do wydatkowania unijnych środków budżetowych oraz uzasadnia 
europejską wartość dodaną wszystkich finansowanych działań;

b) podejmuje aktywniejsze działania w celu budowania zdolności w państwach 
członkowskich poprzez zbliżanie do siebie sieci organów administracyjnych 
(państw członkowskich) odpowiedzialnych za wydatkowanie środków budżeto
wych w tym obszarze, aby umożliwić im uczenie się od siebie nawzajem i wspie
rać najlepsze praktyki. Komisja może również wydawać lepsze wytyczne dla 
organów państw członkowskich;

5 Wysokie poziomy błędu 
stwierdzone przez ETO 
wskazują na niewiarygodność 
informacji pochodzących 
z państw członkowskich. 
Duża część tych błędów 
mogła zostać zauważona 
przez instytucje zarządzające 
i inne organy pośredniczące 
państw członkowskich. Zob. 
sprawozdanie roczne za rok 
budżetowy 2012, pkt 5.27–
5.28 i pkt 6.12.
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c) w większym stopniu wykorzystuje płatności ryczałtowe lub stawki zryczałtowane 
i uwzględnia płatności opierające się na rezultatach, a nie na kosztach nakładów. 
Komisja powinna gromadzić informacje porównawcze na temat rzeczywistych 
kosztów w państwach członkowskich, aby umożliwić im lepsze porównywanie 
kosztów z wartościami odniesienia oraz monitorowanie uzyskanych korzyści 
w stosunku do poniesionych kosztów w ramach programów wydatkowania;

d) udostępnia informacje z podziałem na państwa członkowskie dotyczące przy
działów wstępnych, prefinansowania i RAL („reste à liquider”, zobowiązań 
pozostających do realizacji) w celu lepszego zarządzania budżetem i planowania 
przepływów pieniężnych. Komisja powinna również podjąć działania o bardziej 
odstraszającym charakterze w odniesieniu do korekt finansowych.

30 
Państwa członkowskie:

a) składają wnioski o finansowanie programów, które są realne, zaspokajają rzeczy
wiste potrzeby i skupiają się na osiągnięciu maksymalnej wydajności z wykorzy
staniem finansowania UE;

b) dopilnowują, aby podmioty biorące udział w zarządzaniu budżetem UE i w jego 
wydatkowaniu posiadały zdolność i dostępne zasoby do takiej działalności oraz 
aby były świadome przepisów, zgodnie z którymi należy wydatkować środki, 
a także innych wymogów prawnych. Państwa członkowskie powinny wspierać 
lepszą współpracę i koordynację między podmiotami krajowymi i regionalnymi;

c) dopilnowują, aby stosowany był model logiki programu: aby wyniki i rezultaty 
programu były jasne i możliwe do osiągnięcia; aby przeprowadzana była odpo
wiednia analiza potrzeb; aby projekty do finansowania wybierane były z wyko
rzystaniem stosownych i realnych kryteriów oraz aby przepisy krajowe nie były 
wymogami charakterystycznymi dla nadmiernie rygorystycznego wdrażania;

d) dopilnowują, aby przestrzegano odpowiednich procedur w dziedzinie zamówień 
publicznych;

e) dopilnowują, aby mechanizmy kontroli były należycie wdrażane i skuteczne 
oraz podejmują odpowiednie i terminowe działania na rzecz usunięcia uchybień 
stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzanych przez Komisję i ETO.
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

Ogólne

 ο Opinia nr 7/2011 dotycząca wniosku w sprawie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego 
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, 
Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego 
Funduszu Morskiego i Rybackiego objętych zakresem wspólnych ram strategicznych oraz ustanawiającego przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego i Funduszu 
Spójności.

 ο Strony internetowe DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, DG ds. Zatrudnienia, Spraw Społecznych i Włączenia 
Społecznego

 ο Metabadanie na temat wniosków wyciągniętych z istniejących ocen jako przyczynek do przeglądu wydatków UE 
w latach 2000–2006, styczeń 2008 r.

 ο Badanie na temat wydatków UE zlecone przez Komisję Europejską, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu (Umowa nr 30CE
0121821/0057), zrealizowane przez ECORYS Nederland BV

Kwestie dotyczące legalności i prawidłowości

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 5 (Polityka regionalna, energia i transport)

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 6 (Zatrudnienie i sprawy społeczne)

Zagadnienia przekrojowe
 ο Sprawozdanie specjalne nr 16/2013 pt. „Stosowanie modelu jednorazowej kontroli oraz poleganie przez Komisję na 

pracach krajowych instytucji audytowych w obszarze spójności”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 3/2012 pt. „Fundusze strukturalne: czy Komisja skutecznie rozwiązała problem braków, 
jakie wykryto w systemach zarządzania i kontroli w państwach członkowskich?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 3/2010 pt. „Oceny oddziaływania w instytucjach Unii Europejskiej: czy wspierają one pro
cesy decyzyjne?”
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Efektywność energetyczna

 ο Sprawozdanie specjalne nr 21/2012 pt. „Opłacalność inwestycji w efektywność energetyczną realizowanych w ramach 
polityki spójności”

Przedsiębiorczość

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2012 pt. „Instrumenty finansowe dla MŚP współfinansowane z Europejskiego Funduszu 
Rozwoju Regionalnego”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 9/2011 pt. „Czy współfinansowane ze środków EFRR projekty w dziedzinie eadministracji 
przynoszą zakładane efekty?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2011 pt. „Kontrola systemu poręczeń dla MŚP”

Środowisko naturalne

 ο Sprawozdanie specjalne nr 20/2012 pt. „Czy finansowanie w ramach działań strukturalnych projektów dotyczących 
infrastruktury gospodarowania odpadami komunalnymi skutecznie pomaga państwom członkowskim osiągać cele 
polityki UE w zakresie gospodarowania odpadami?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 9/2010 pt. „Czy fundusze UE w ramach działań strukturalnych przeznaczone na dostawy 
wody do użytku domowego są wydatkowane w sposób optymalny?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 3/2009 pt. „Skuteczność wydatków w ramach działań strukturalnych na oczyszczanie ście
ków w okresach programowania 1994–1999 i 2000–2006”

Kapitał ludzki

 ο Sprawozdanie specjalne nr 7/2013 pt. „Czy Europejski Fundusz Dostosowania do Globalizacji zapewnił wartość doda
ną UE dzięki wsparciu reintegracji zawodowej zwalnianych pracowników?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 25/2012 pt. „Czy istnieją narzędzia pozwalające monitorować skuteczność wydatków z Eu
ropejskiego Funduszu Społecznego na starszych pracowników?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2010 pt. „Czy struktura programu mobilności „Leonardo da Vinci” oraz zarządzanie tym 
programem mogą prowadzić do osiągnięcia wymiernych rezultatów?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 17/2009 pt. „Działania w zakresie szkolenia zawodowego kobiet, współfinansowane z Eu
ropejskiego Funduszu Społecznego”
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Likwidacja obiektów jądrowych

 ο Sprawozdanie specjalne nr 16/2011 pt. „Pomoc finansowa Unii Europejskiej na rzecz likwidacji obiektów jądrowych 
w Bułgarii, na Litwie i Słowacji: osiągnięcia i przyszłe wyzwania”

Badania naukowe i innowacje

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2013 pt. „Czy Komisja zapewniła wydajną realizację siódmego programu ramowego 
w zakresie badań?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2010 pt. „Skuteczność programów wsparcia projektów infrastruktur i rozwoju nowych 
infrastruktur w ramach szóstego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 8/2009 pt. „„Sieci doskonałości” oraz „projekty zintegrowane” w ramach wspólnotowej 
polityki w zakresie badań naukowych: czy założone cele zostały osiągnięte?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 7/2009 pt. „Zarządzanie fazą rozwoju i walidacji programu Galileo”

Infrastruktura społeczna

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2009 pt. „Program zdrowia publicznego Unii Europejskiej (2003–2007): czy skutecznie 
przyczynia się do poprawy zdrowia?”

Fundusze solidarności

 ο Sprawozdanie specjalne nr 24/2012 pt. „Pomoc z Funduszu Solidarności Unii Europejskiej udzielona w związku z trzę
sieniem ziemi w Abruzji z 2009 r. – adekwatność i koszt działań”

Turystyka i kultura

 ο Sprawozdanie specjalne nr 6/2011 pt. „Czy projekty w sektorze turystycznym współfinansowane ze środków Europej
skiego Funduszu Rozwoju Regionalnego były skuteczne?”
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Transport

 ο Sprawozdanie specjalne nr 5/2013 pt. „Czy środki przeznaczone na drogi w ramach europejskiej polityki spójności są 
właściwie wydatkowane?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 3/2013 pt. „Czy programy Marco Polo w sposób efektywny ograniczają transport 
drogowy?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2012 pt. „Wykorzystanie funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności do współfinanso
wania infrastruktury transportowej portów morskich: czy środki są inwestowane skutecznie?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 8/2010 pt. „Poprawa funkcjonowania transportu w ramach transeuropejskich osi kolejo
wych: czy inwestycje UE w infrastrukturę kolejową są skuteczne?”

Rewitalizacja obszarów miejskich i wiejskich

 ο Sprawozdanie specjalne nr 23/2012 pt. „Czy w ramach działań strukturalnych UE skutecznie wspierano rewitalizację 
zdegradowanych terenów poprzemysłowych i powojskowych?”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–20201 Budżet 2014 (ostateczny)

WRF 2 – Zasoby naturalne 420 034 59 303

Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) – wydatki związane z rynkiem i płatności bezpośrednie 
(niezwiązane z produkcją SAPS i SPS, dotacje związane z produkcją) 312 735 44 130

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) 95 577 13 652
Polityka morska i rybołówstwo 7 405 1 017
Europejski Fundusz Morski i Rybacki (EFMR) 866
Regionalne organizacje ds. rybołówstwa (RFMO) i porozumienia w sprawie zrównoważonego zarzą-
dzania rybołówstwem (SFA) 151

Środowisko naturalne i klimat 3 457 405
Agencje zdecentralizowane 388 52
Margines 473 47

Uwaga: Zdrowie i ochrona konsumentów ujęte są w WRF 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo.  

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013]. Podane dane liczbowe wyrażone 
są w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony internetowej DG ds. Budżetu).  

Zakres

01 
W art. 38–44 TFUE określono cele wspólnej polityki rolnej (WPR) i wspólnej polityki 
rybołówstwa (WPRyb) oraz zastąpiono nimi konieczność prowadzenia 28 różnych 
polityk krajowych w tych obszarach. Cele WPR to zwiększenie wydajności rolnictwa, 
zapewnienie godnego poziomu życia ludności wiejskiej, stabilizacja rynków, zagwa
rantowanie bezpieczeństwa dostaw oraz dopilnowanie, by dostawy docierały do 
konsumentów po rozsądnych cenach. WPRyb ma podobne cele w odniesieniu do 
podmiotów zaangażowanych w rybołówstwo, a jej celem jest również zarządzanie 
flotą rybacką i zachowanie zasobów rybnych. W polityce rozwoju obszarów wiejskich 
bierze się pod uwagę szerzej rozumianą społeczność wiejską, a polityka ta powinna 
stanowić element uzupełniający w stosunku do funduszy strukturalnych.

02 
UE jest po USA drugim co do wielkości eksporterem produktów rolnych na świecie. 
Jest również czołowym importerem produktów rolnych i artykułów spożywczych. Ko
misja prowadzi negocjacje w imieniu UE28 w ramach Światowej Organizacji Handlu. 
Osobno negocjuje ona również dwustronne umowy międzynarodowe w sprawie 
połowów między UE i innymi krajami.

03 
Rolnictwo i obszary wiejskie UE charakteryzują się wyraźnym zróżnicowaniem. WRF 
na lata 2014–2020 dają państwom członkowskim więcej możliwości w zakresie wybo
ru wariantów, które najlepiej pasują do ich szczególnych uwarunkowań.
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04 
W UE jest 12 mln rolników. Jest to w większości starzejąca się grupa społeczna (w któ
rej prawie jedną trzecią stanowią osoby w wieku powyżej 65 lat), ponieważ produk
cja rolna i rolnictwo nie przyciągają młodych ludzi (zaledwie 6% rolników to osoby 
w wieku poniżej 35 lat).

05 
Struktura i rozmiary gospodarstw rolnych ogromnie różnią się w poszczególnych 
krajach UE. Ten stan rzeczy ma wpływ na wysokość otrzymywanego wsparcia unij
nego. Przeprowadzone w 2013 r. reformy WPR umożliwią państwom członkowskim 
uwzględnianie w większym stopniu ich krajowej charakterystyki rolniczej podczas 
wypłacania dotacji.

06 
Mniej niż 2% unijnych producentów otrzymuje 31% płatności bezpośrednich. Zgod
nie z przeprowadzonymi w 2013 r. reformami osoby, dla których rolnictwo nie jest 
główną działalnością, będą wykluczone z otrzymywania wsparcia, o 5% zostanie 
obniżona liczba płatności powyżej 150 tys. euro, a państwa członkowskie mogą zde
cydować się na ustalenie maksymalnych kwot dotacji dla dużych producentów.

07 
Podstawą budżetu UE jest obszerne prawodawstwo silnie powiązane z rolnictwem 
i produkcją żywności. Celem tych przepisów jest ochrona zdrowia ludzkiego, a także 
dobrostanu zwierząt i roślin. Przepisy te przyczyniają się do funkcjonowania rynku 
wewnętrznego oraz zwiększają zaufanie konsumentów do unijnych produktów. 
Państwa członkowskie muszą dopilnować, aby na ich terytorium przepisy te były 
przestrzegane, oraz mają obowiązek przeprowadzania kontroli w tym zakresie. Nad
użycia w łańcuchu produkcji żywności mogą negatywnie wpłynąć na popyt na unijne 
produkty spożywcze (np. skandal związany z koniną z początku 2013 r. spowodował 
spadek popytu na mięso, a jego konsumpcja wciąż pozostaje na niskim poziomie).

08 
Europejski Fundusz Rolniczy Gwarancji (EFRG) w pełni finansuje wsparcie bezpośred
nie dla rolników i na rzecz środków rynkowych1 bez konieczności korzystania z finan
sowania krajowego:

a) W ramach funduszu rolnikom udzielane jest bezpośrednie wsparcie dochodów. 
Większość z tego wsparcia nie jest powiązana z rodzajem i metodą produkcji, tzn. 
jest to wsparcie „niezwiązane”. Wysokość pomocy oblicza się na podstawie wiel
kości (areału) gospodarstw rolnych oraz posiadanych przez rolnika uprawnień do 
płatności. Poziom pomocy obniża się w przypadku, gdy rolnicy nie przestrzegają 
wymogów wzajemnej zgodności w dziedzinie ochrony środowiska, bezpieczeń
stwa zwierząt, roślin i żywności, oraz gdy nie utrzymują gruntów w dobrej kul
turze rolnej zgodnej z ochroną środowiska (GAEC). Krajowe pułapy dotacji, które 
mogą zostać wypłacone w danym kraju, ograniczają budżet dostępny dla tego 
kraju, jednak w efekcie rezerwują dla niego w budżecie określone środki.

b) Środki rynkowe (w tym koszty składowania interwencyjnego i refundacje wywo
zowe wypłacane eksporterom w sytuacji, gdy unijne ceny niektórych towarów 
są wyższe niż ceny światowe) są stopniowo wycofywane, a wszystkie rozmaite 
wspólne organizacje rynków produktów rolnych (WORR) zostaną zastąpione 
przez jedną WORR.

1 Z wyjątkiem niektórych 
rozwiązań, których łączny 
koszt nie przekracza 
100 mln euro, w dziedzinie 
działań promocyjnych 
i programów typu 
„Owoce w szkole”, które są 
współfinansowane.
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09 
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) opłaca 
część kosztów strategii rozwoju obszarów wiejskich w każdym kraju, tzn. współ
finansuje wybrane przez państwa członkowskie środki z zakresu ich strategii na 
rzecz rozwiązywania problemów na obszarach wiejskich zgodnie z priorytetami UE. 
Kwotę, którą każdy kraj może wydać (przydziały krajowe), ustala się w toku negocjacji 
w sprawie WRF:

a) Rolnicy mogą ubiegać się o wsparcie oparte na wielkości powierzchni (areale) dla 
celów rolnośrodowiskowych, a także o wsparcie służące modernizacji i dywersyfi
kacji ich gospodarstw. Ze środków EFRROW wypłaca się także dodatkowe dotacje 
dla rolników prowadzących działalność na obszarach o gorszych warunkach 
naturalnych.

b) Pozostali uczestnicy gospodarki wiejskiej wspierani są poprzez środki mające 
na celu usprawnienie gospodarki i podniesienie poziomu życia na obszarach 
wiejskich oraz poprzez tworzenie podstawowych usług i działania na rzecz 
dywersyfikacji.

10 
Większość środków budżetowych przewidzianych dla działu 2 WRF wydawana jest 
przez państwa członkowskie w ramach mechanizmu zarządzania dzielonego:

a) Państwa członkowskie ponoszą większość kosztów organizacji i systemów 
służących wydatkowaniu środków z budżetu UE. Ustanawiają one wyznaczone 
agencje płatnicze (na początku 2014 r. było ich 81), które są odpowiedzialne za 
dopilnowanie, aby dopłaty i dotacje zostały wypłacone kwalifikującym się be
neficjentom, którzy spełniają warunki otrzymania wsparcia. Państwa członkow
skie wyznaczają również niezależne organy kontrolne (jednostki certyfikujące), 
których zadaniem jest sprawdzanie rozliczeń i dokumentacji płatności agencji 
płatniczych.

b) Komisja zwraca państwom członkowskim zadeklarowane przez nie wydatki. 
Komisja akceptuje wydatki obciążające budżet UE w ramach procedury kontroli 
zgodności rozliczeń. Komisja opiera się częściowo na niezależnych organach 
kontroli (jednostkach certyfikujących), które przeprowadzają kontrole i sporzą
dzają sprawozdania dotyczące pewnych kwestii wskazanych przez Komisję oraz 
na temat własnych kontroli na miejscu.

c) Korekty finansowe dokonywane są przez Komisję w celu odzyskania środków, 
które nie zostały wydane zgodnie z zasadami i przepisami UE. Wydatkami, które 
nie są zaakceptowane przez Komisję, obciążane są krajowe budżety państw 
członkowskich.
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Ustalenia

Czy budżet na rok 2012 jest realizowany zgodnie 
z przepisami? (Legalność i prawidłowość wydatków)

 ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? TAK

 ο Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu:

Rolnictwo: płatności bezpośrednie i wsparcie rynkowe: 3,8%
Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne,  
rybołówstwo i zdrowie: 7,9%

11 
Wydatki na rozwój obszarów wiejskich, który jest współfinansowany z budżetów 
krajowych państw członkowskich, są bardziej problematyczne ze względu na złożone 
ustawodawstwo i zdolność administracyjną państw członkowskich. W pełni finanso
wane z budżetu UE płatności bezpośrednie w ramach WPR ustanowiły lepsze, choć 
nie idealne, systemy zarządzania i kontroli (ZSZIK – zintegrowany system zarządzania 
i kontroli).

Czy właściwie zarządza się wydatkami i czy wywierają one 
wpływ? (Należyte zarządzanie finansami)

12 
Wsparcie bezpośrednie (system jednolitej płatności obszarowej i system płatności 
jednolitych, ok. 41 mld euro na lata 2014–2020) dla rolników niekoniecznie musi 
dotrzeć do beneficjentów, dla których jest przeznaczone. Istnieją pewne dowody 
świadczące o tym, że wparcie to jest pochłaniane przez wyższe ceny dzierżawienia 
czy kupna gruntów.

13 
Istnieją dowody na niską wydajność w ramach programów i projektów skontrolowa
nych przez ETO:

a) Wydatkowanie środków w państwach członkowskich nie jest zawsze należycie 
ukierunkowane na osoby lub obszary potrzebujące wsparcia. Obniża to skutecz
ność wydatków UE.

b) Komisja nie posiada kompletnych informacji na temat wpływu i osiągniętych 
wyników wydatków budżetowych UE. Systemy sprawozdawczości nie są opraco
wywane w sposób umożliwiający mierzenie efektów lub monitorowanie wydaj
ności, a ponadto brakuje wskaźników służących mierzeniu wydajności. Kiedy 
informacje są dostępne, to ich niejednorodność nie pozwala na przeprowadzenie 
porównań między poszczególnymi państwami członkowskimi.
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Czynniki wysokiego ryzyka

14 
Opóźnienia w przyjęciu wprowadzonych w 2013 r. reform WPR, WRF na lata 2014–
2020 i powiązanych z nimi regulacji skutkować będą efektem domina i opóźnieniami 
w wydatkowaniu budżetu UE, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju obszarów wiej
skich, gdzie państwa członkowskie muszą przygotować plany wydatków, oraz wdra
żania systemów kontroli służących sprawdzaniu zgodności z nowymi warunkami.

15 
Nowe warunki i dostosowanie systemów kontroli do wprowadzonych na podstawie 
reform z 2013 r. wymogów mogą zwiększyć ryzyko wystąpienia błędów we wczes
nych latach obowiązywania obecnych WRF, zwłaszcza w odniesieniu do:

a) powiązania płatności z nowymi, bardziej rygorystycznymi warunkami dotyczący
mi ochrony środowiska;

b) zintegrowanych systemów zarządzania i kontroli (ZSZIK), które są jedynie częś
ciowo skuteczne i które będą musiały zostać zaktualizowane w celu odzwier
ciedlenia warunków środowiskowych i uwzględnienia wprowadzenia wniosków 
o pomoc geoprzestrzenną.

16 
W przypadku płatności bezpośrednich istnieje duża liczba małych beneficjentów, 
z których większość otrzymuje płatności opiewające na niskie kwoty. System kontroli 
ZSZIK opracowano w celu przeprowadzania automatycznych kontroli wniosków, ale 
jest on jedynie częściowo skuteczny.

17 
W przypadku współfinansowanych wydatków: aktualne, rzetelne i porównywalne 
informacje na temat zarządzania nie są łatwo dostępne, co uniemożliwia Komisji 
skuteczne wykonywanie powierzonej jej roli.

18 
Skomplikowane mechanizmy udzielania pomocy: istnieje duża liczba podmiotów 
działających w tym obszarze (przede wszystkim DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obsza
rów Wiejskich, ale także DG ds. Gospodarki Morskiej i Rybołówstwa, DG ds. Dzia
łań w dziedzinie Klimatu, DG ds. Środowiska oraz DG ds. Zdrowia i Konsumentów, 
instytucje zarządzające państw członkowskich oraz 81 agencji płatniczych). Wydatki 
są liczne i rozdrobnione, co niesie ze sobą ryzyko nakładania się działań UE i własnych 
programów państw członkowskich, zwłaszcza w odniesieniu do rozwoju obszarów 
wiejskich. W związku z tym unijna wartość dodana niektórych programów może 
zostać zakwestionowana.
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19 
Skomplikowane przepisy dotyczące kwalifikowalności i innych warunków: istnieje 
aż siedem poziomów przepisów w zakresie wydatkowania środków budżetowych. 
Wiele wymogów ustawowych dotyczących wzajemnej zgodności jest rozproszonych 
w różnych tekstach prawnych, a własne definicje państw członkowskich określające 
warunki dobrej kultury rolnej zgodnej z ochroną środowiska nie są wystarczająco 
dokładne, aby mogły mieć wpływ na ochronę środowiska. Zgodnie z przeprowa
dzonymi w 2013 r. reformami WPR w zakresie ekologizacji wprowadza się większą 
współzależność w zakresie ochrony środowiska.

20 
Udzielanie zamówień: podmioty otrzymujące środki z budżetu UE nie muszą prze
strzegać przepisów w dziedzinie zamówień publicznych.

21 
Zdolność administracyjna i techniczna państw członkowskich: wpływa na zdolność 
państw członkowskich do prawidłowego i należytego wydatkowania unijnych środ
ków budżetowych, skutecznego wdrażania systemów zarządzania i kontroli oraz do 
absorpcji udostępnianych im unijnych środków finansowych w odpowiednim czasie.

22 
Kultura wydatkowania środków budżetowych: można zachęcać państwa członkow
skie do wydatkowania unijnych środków budżetowych, aby nie straciły zarezerwo
wanych dla nich funduszy w ramach przydziałów krajowych na rozwój obszarów 
wiejskich i rybołówstwo.

23 
Na nadzorczą rolę Komisji negatywnie wpływa:

a) Brak aktualnych i rzetelnych informacji na temat zarządzania. Wydatkowanie 
środków na podstawie tego działu WRF pozostaje zasadniczo oparte na wkła
dach, a więc uwaga jest zwrócona głównie na zgodność, a nie na wydajność.

b) Jakość i terminowość kontroli przeprowadzanych przez inne organy kontrolne 
poświadczające wydatkowanie środków, które to kontrole mogą nie być wystar
czające do zagwarantowania, że środki budżetowe są wykorzystywane legalnie 
i prawidłowo.

c) Potencjalne niedociągnięcia w strategii Komisji dotyczącej oceny ryzyka i kontro
li, a także presja wywierana na zasoby mogą oznaczać, że najbardziej ryzykowne 
obszary wydatkowania środków budżetowych mogą nie być systematycznie 
sprawdzane. Problemy mogą być rozpoznawane zbyt późno, aby możliwe było 
podjęcie działań naprawczych.
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Możliwe rozwiązania

24 
Komisja:
a) podejmuje działania służące wspieraniu i wprowadzaniu kultury wydajności 

w odniesieniu do wydatkowania unijnych środków budżetowych oraz uzasadnia 
unijną wartość dodaną wszystkich finansowanych działań;

b) stosuje bardziej systematyczne podejście na rzecz racjonalizacji i uproszczenia 
wymogów prawnych;

c) usuwa uchybienia w swojej strategii dotyczącej oceny ryzyka i kontroli oraz 
zmniejsza skalę uporczywego problemu opóźnień w przeprowadzanych przez 
nią kontrolach z zakresu zgodności;

d) podejmuje aktywniejsze działania w celu zbliżenia do siebie sieci organów 
administracyjnych (państw członkowskich) odpowiedzialnych za wydatkowanie 
środków budżetowych w tym obszarze, aby umożliwić im uczenie się od siebie 
nawzajem i wspierać najlepsze praktyki.

25 
Państwa członkowskie (instytucje zarządzające, agencje płatnicze):
a) dopilnowują, aby podmioty biorące udział w zarządzaniu budżetem UE i w jego 

wydatkowaniu były świadome przepisów, zgodnie z którymi należy wydatkować 
środki, a także innych wymogów prawnych;

b) podejmują odpowiednie i terminowe działania na rzecz usunięcia uchybień 
stwierdzonych podczas kontroli przeprowadzanych przez Komisję i ETO;

c) intensyfikują i przyspieszają wysiłki na rzecz dopilnowania, aby bazy danych 
ZSZiK były wiarygodne i aktualne;

d) podnoszą jakość kontroli przeprowadzanych na miejscu;

e) lepiej określają warunki środowiskowe powiązane z wypłacaniem dotacji w celu 
uzyskania lepszego oddziaływania na środowisko.
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

Ogólne

 ο Opinia nr 1/2012 w sprawie niektórych wniosków dotyczących rozporządzeń w sprawie wspólnej polityki rolnej na 
lata 2014–2020

 ο Strona internetowa DG ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich

 ο Metabadanie na temat wniosków wyciągniętych z istniejących ocen jako przyczynek do przeglądu wydatków UE 
w latach 2000–2006, styczeń 2008

Kwestie dotyczące legalności i prawidłowości

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 3 (Rolnictwo: wsparcie rynku i pomoc bezpośrednia)

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 4 (Rozwój obszarów wiejskich, środowisko naturalne, rybołówstwo 
i zdrowie)

 ο Sprawozdanie specjalne nr 7/2010 pt. „Kontrola procedury rozliczania rachunków”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 8/2011 pt. „Odzyskiwanie nienależnych płatności dokonanych w ramach wspólnej polityki 
rolnej”

Pomoc bezpośrednia

 ο Sprawozdanie specjalne nr 10/2013 pt. „Wspólna polityka rolna: czy wsparcie specjalne przewidziane w art. 68 rozpo
rządzenia Rady (WE) nr 73/2009 zostało dobrze opracowane i odpowiednio wdrożone?”

 ο Sprawozdanie Komisji w sprawie dystrybucji pomocy bezpośredniej dla producentów rolnych (rok budżetowy 2011), 
opublikowane w grudniu 2012 r.

 ο Sprawozdanie specjalne nr 16/2012 pt. „Skuteczność systemu jednolitej płatności obszarowej jako systemu przejścio
wego mającego na celu wsparcie rolników w nowych państwach członkowskich”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2012 pt. „Pomoc bezpośrednia udzielana na krowy mamki i maciorki oraz kozy w ra
mach częściowego wdrażania SPJ”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 7/2012 pt. „Reforma wspólnej organizacji rynku wina – dotychczasowe postępy”
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 ο Sprawozdanie specjalne nr 10/2011 pt. „Czy programy »Mleko dla szkół« oraz »Owoce w szkole« są skuteczne?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 5/2011 pt. „System płatności jednolitych (SPJ): problemy, które należy rozwiązać, aby uzys
kać poprawę w zakresie należytego zarządzania finansami”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 10/2010 pt. „Szczególne środki dla rolnictwa w regionach najbardziej oddalonych oraz na 
mniejszych wyspach Morza Egejskiego”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 6/2010 pt. „Czy osiągnięto główne cele reformy rynku cukru?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 14/2009 pt. „Czy instrumenty zarządzania rynkiem mleka i przetworów mlecznych osiąg
nęły swoje główne cele?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 6/2009 pt. „Program pomocy żywnościowej Unii Europejskiej dla osób najbardziej potrze
bujących: ocena celów oraz zastosowanych środków i metod”

Rozwój obszarów wiejskich

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2013 pt. „Czy Komisja i państwa członkowskie mogą wykazać, że budżet UE przezna
czony na politykę rozwoju obszarów wiejskich jest wydawany rozsądnie?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 8/2013 pt. „Wsparcie na rzecz podwyższania wartości gospodarczej lasów udzielane z Eu
ropejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 6/2013 pt. „Czy państwa członkowskie oraz Komisja zapewniły optymalne wykorzystanie 
środków przy realizacji działań w zakresie różnicowania gospodarki wiejskiej?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 8/2012 pt. „Ukierunkowanie pomocy na modernizację gospodarstw rolnych”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 5/2010 pt. „Wdrożenie podejścia Leader w zakresie rozwoju obszarów wiejskich”

Środki z zakresu ochrony środowiska oraz w dziedzinie klimatu

 ο Sprawozdanie specjalne nr 15/2013 pt. „Czy komponent „Środowisko” programu LIFE jest skuteczny?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 7/2011 pt. „Czy system wsparcia rolnośrodowiskowego jest dobrze opracowany i czy za
rządza się nim odpowiednio?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2009 pt. „Trwałość projektów w ramach instrumentu LIFEprzyroda i zarządzanie nimi 
przez Komisję”
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Rybołówstwo

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2011 pt. „Czy działania podjęte przez UE przyczyniły się do dostosowania zdolności 
połowowej flot rybackich do dostępnych możliwości połowowych?”

Bezpieczeństwo, produkcja i etykietowanie żywności

 ο Sprawozdanie specjalne nr 1/2013 pt. „Czy wsparcie UE dla przemysłu przetwórstwa spożywczego w sposób skutecz
ny i wydajny zwiększało wartość dodaną produktów rolnych?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 14/2012 pt. „Wdrożenie przepisów UE dotyczących higieny w ubojniach w krajach, które 
przystąpiły do UE od 2004 r.”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 9/2012 pt. „Kontrola systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu 
produktów ekologicznych”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2011 pt. „Czy koncepcja systemu oznaczeń geograficznych i zarządzanie nim umożli
wiają jego skuteczność?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 14/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję systemem kontroli weterynaryjnych przywożone
go mięsa po reformach przepisów dotyczących higieny z 2004 r.”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 10/2009 pt. „Działania informacyjne i promocyjne dotyczące produktów rolnych”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–20201 Budżet 2014 (ostateczny)

WRF 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo 17 725 2 179

Fundusz Azylu, Migracji i Integracji 3 137 403
Fundusz Bezpieczeństwa Wewnętrznego 3 764 403
Systemy IT (System informacyjny Schengen SIS i wizowy system informacyjny VIS) 139 19
Program „Sprawiedliwość” 378 47
Program „Prawa podstawowe i obywatelstwo” 440 55
Unijny mechanizm ochrony ludności – państwa członkowskie 224 28
Żywność i pasza 1 892 253
Program „Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego” 449 59
Program ochrony konsumentów 189 24
Program „Kreatywna Europa” 1 463 179
Program „Europa dla Obywateli” 186 23
Agencje 4 003 535
Pozostałe 679 86
Margines 783 65

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013]. Podane dane liczbowe wyrażone 
są w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony internetowej DG ds. Budżetu).

Zakres

01 
Dział 3 WRF obejmuje szereg programów w dziedzinie interesu publicznego, takich 
jak rozwój kształcenia i szkolenia, ochrona konsumentów, polityka żywnościowa 
i zdrowotna, wymiar sprawiedliwości, współpraca sądowa, prawa i obywatelstwo, 
a także ochrona zewnętrznych granic UE.

02 
Ogólnie rzecz ujmując, zarządzanie wydatkowaniem w tym obszarze jest albo 
delegowane agencjom, albo podlega trybowi zarządzania dzielonego z państwami 
członkowskimi. Działania są zwykle realizowane w formie wieloletnich programów, 
którymi zarządzają europejskie agencje wykonawcze1, agencje krajowe lub podobne 
do nich struktury zarządzania w państwach członkowskich, które przydzielają dotacje 
i zamówienia do projektów lub działań realizowanych przez beneficjentów prywat
nych i publicznych.

03 
Wsparcie przybiera formę programów, z których finansowane są rozmaite obszary 
tematyczne (polityki) oraz różne rodzaje działań w ramach projektów przy wyko
rzystaniu dotacji na inicjatywy w dziedzinie obywatelstwa lub na rzecz mobilności 
w sektorach kształcenia i szkolenia. Projekty realizowane są przez instytucje szkolnic
twa wyższego i organizacje szkoleniowe, organizacje niekomercyjne, firmy prywatne 
i administracje publiczne. Beneficjentami końcowymi są osoby fizyczne, głównie 
obywatele UE.

1 Agencja Wykonawcza ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA), 
Agencja Wykonawcza ds. 
Konsumentów, Zdrowia 
i Żywności (CHAFEA).



77WRF 3 – Bezpieczeństwo i obywatelstwo

04 
Zarządzanie niektórymi programami, zwłaszcza Funduszem Granic Zewnętrznych, 
Funduszem na rzecz Integracji, Funduszem Powrotu Imigrantów i Europejskim 
Funduszem na rzecz Uchodźców, jest jednak w głównej mierze realizowane w trybie 
zarządzania dzielonego z państwami członkowskimi.

Ustalenia

Czy budżet na rok 2012 jest realizowany zgodnie 
z przepisami? (Legalność i prawidłowość wydatków)

 ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? TAK

 ο Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 2,3%

(Oficjalnie nieopublikowane informacje pochodzące z DAS 2009. Od tamtego czasu 
nie pojawił się więcej rozdział poświęcony działowi 3 WRF).

05 
Wydatkowanie w ramach działu 3 WRF było po raz ostatni poddane osobnej kontroli 
w ramach DAS 2009, w którym poziom błędu nieznacznie przekroczył 2%. Nie stwier
dzono żadnych znaczących problemów. Sam dział stanowi jedynie ok. 1,6% całkowi
tego budżetu WRF na lata 2014–2020.

Czy właściwie zarządza się wydatkami i czy wywierają one 
wpływ? (Należyte zarządzanie finansami)

06 
Mimo iż nie można uznać, że zarządzanie w tym obszarze znajduje się na w pełni 
zadowalającym poziomie, to podczas kontroli Trybunału nie stwierdzono żadnych 
istotnych problemów w tym zakresie.

Obawy związane z ryzykiem

07 
W znaczącej większości finansowanie polega na wypłacaniu zaliczek gotówkowych 
(prefinansowanie) agencjom UE i agencjom krajowym w celu finansowania ich dzia
łalności, a także na wnoszeniu kwartalnych wkładów na poczet ich kosztów opera
cyjnych. Płatności dla agencji krajowych realizowane są z chwilą zawarcia umowy lub 
zatwierdzenia programu prac, lub w momencie zaakceptowania przez Komisję wnios
ków o zwrot kosztów, z których wynika, że 70% środków w ramach prefinansowania 
zostało wypłacone beneficjentom. Istnieje ryzyko, że organ zarządzający lub Komisja 
nie zauważą niekwalifikowalnych, zawyżonych lub bezzasadnych kosztów zawartych 
w przedłożonych przez beneficjentów wnioskach o zwrot kosztów. Niemniej Trybunał 
nie stwierdził żadnych istotnych problemów w tym względzie.
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08 
Agencje krajowe zawierają umowy o udzielenie dotacji z uczestniczącymi organi
zacjami i korzystają z prefinansowania w celu wypłacenia im zaliczek w wysokości 
od 80% do 100% szacowanych kosztów. Projekty te są zwykle kończone i zamykane 
w ciągu trzech lat po przedstawieniu przez beneficjentów końcowych sprawozdań 
agencji krajowej. Agencja krajowa przedkłada Komisji roczne sprawozdanie dotyczą
ce wszystkich zawartych umów. Komisja po zatwierdzeniu tego sprawozdania oraz 
obliczeniu i rozliczeniu salda końcowego rozwiązuje umowę z agencją. Prefinanso
wanie w postaci takich wysokich zaliczek gotówkowych może nie być konieczne do 
rozpoczęcia działalności, a może ono także przyczynić się do wystąpienia błędów 
z zakresu legalności i prawidłowości, ponieważ organizacje mogą chcieć uzasadnić 
wydatkowanie udostępnionych im środków gotówkowych. Biorąc pod uwagę długi 
okres między wypłaceniem zaliczek a zamknięciem projektów, może to powodować 
problemy z odzyskiwaniem niewykorzystanych środków finansowych.

Możliwe rozwiązania

09 
Komisja powinna dopilnować, aby wydatkowanie w tym obszarze wnosiło unijną 
wartość dodaną. Może ona (Komisja) odegrać istotną rolę w promowaniu dzielenia 
się wiedzą i najlepszymi praktykami wśród państw członkowskich w celu wniesienia 
rzeczywistego wymiaru europejskiego do wielu zagadnień z zakresu polityki prowa
dzonej w ramach tego działu WRF.

Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

Ogólne

 ο Sprawozdanie specjalne nr 22/2012 pt. „Czy Europejski Fundusz na rzecz Integra
cji Obywateli Państw Trzecich i Europejski Fundusz na rzecz Uchodźców skutecz
nie przyczyniają się do integracji obywateli państw trzecich?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2010 pt. „Czy struktura programu mobilności »Le
onardo da Vinci« oraz zarządzanie tym programem mogą prowadzić do osiągnię
cia wymiernych rezultatów?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2009 pt. „Program zdrowia publicznego Unii Euro
pejskiej (2003–2007): czy skutecznie przyczynia się on do poprawy zdrowia?”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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Europy

(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–2020

WRF 4 – Globalny wymiar Europy (budżet ogólny UE)1 66 262

Europejski Fundusz Rozwoju (poza budżetem ogólnym UE)2 30 506

RAZEM (budżet ogólny + poza budżetem) 96 768

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) 
nr 1311/2013]. Podane dane liczbowe wyrażone są w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony 
internetowej DG ds. Budżetu).

2  Umowa wewnętrzna między przedstawicielami rządów państw członkowskich Unii Europejskiej, 
zebranymi w Radzie, w sprawie finansowania pomocy unijnej na podstawie wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020 zgodnie z umową o partnerstwie AKP–UE oraz w sprawie 
przydzielania pomocy finansowej dla krajów i terytoriów zamorskich, do których stosuje się część 
czwartą Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1).

(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–20201 Budżet 2014 (ostateczny)

WRF 4 – Budżet ogólny 66 262 8 335

Instrument Pomocy Przedakcesyjnej (IPA)
(DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej, odpowiedzialna za wydatkowanie w obszarze polityki spójno-
ści, zarządza IPA)

11 699 1 574

Europejski Instrument Sąsiedztwa (ENI) 15 433 2 113
Instrument Finansowania Współpracy na rzecz Rozwoju (DCI) 19 662 2 310
Instrument partnerstwa z państwami trzecimi 955 113
Europejski Instrument na rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka (EIDHR) 1 333 179
Instrument na rzecz Stabilności 2 339 315
Pomoc humanitarna 6 622 905
Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa (WPZiB) 2 339 315
Instrument Współpracy w dziedzinie Bezpieczeństwa Jądrowego 225 31
Pomoc makrofinansowa (MFA) 565 76
Unijne gwarancje na operacje pożyczkowe 1 193 59
Mechanizm ochrony ludności (CPM) i Centrum Koordynacji
Reagowania Kryzysowego (ERCC) 145 20

Europejski Ochotniczy Korpus Pomocy Humanitarnej (EU Aid Volunteers) 148 13
Pozostałe działania i programy 1 167 151
Agencje zdecentralizowane 154 21
Margines 2 286 143

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. [rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013]. Podane dane liczbowe wyrażone 
są w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony internetowej DG ds. Budżetu).
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Zakres

01 
Same instytucje UE są drugim na świecie największym darczyńcą udzielającym po
mocy rozwojowej1. Natomiast wspólnie z państwami członkowskimi UE jest najwięk
szym oficjalnym darczyńcą finansującym ponad połowę całkowitej oficjalnej pomocy 
rozwojowej (ODA)2. Istnieją jednak wyraźne różnice między sposobem wykorzystania 
unijnej oficjalnej pomocy rozwojowej a sposobem wykorzystania całkowitej wartości 
takiej pomocy w ramach OECD, co stanowi odzwierciedlenie odmiennych prioryte
tów UE. 54% oficjalnej pomocy rozwojowej w ramach OECD jest bowiem wykorzysty
wane na działania o charakterze projektowym, podczas gdy UE przeznacza na tego 
typu działania 17% swojej pomocy. Kraje OECD wspólnie przekazują 8% ich oficjalnej 
pomocy rozwojowej na wielostronne finansowanie (poprzez agencje ONZ i organiza
cje międzynarodowe), a UE na tego typu wielostronne finansowanie przeznacza 25% 
swojej oficjalnej pomocy rozwojowej. Ponadto kraje OECD wspólnie przeznaczają 
3% ODA na bezpośrednie wsparcie budżetowe dla budżetów państw partnerskich, 
podczas gdy unijna ODA w tym zakresie kształtuje się na poziomie 22%.

02 
Na podstawie Traktatu z Lizbony wprowadzone zostały trzy kluczowe zmiany w unij
nej polityce w zakresie pomocy zewnętrznej:

a) W Traktacie zawarto jednoznaczne stwierdzenie, że głównym celem współpracy 
UE na rzecz rozwoju jest likwidacja ubóstwa3.

b) Stworzono funkcję Wysokiego Przedstawiciela Unii do Spraw Zagranicznych 
i Polityki Bezpieczeństwa.

c) Ustanowiono zasadę zwiększonej synergii w zewnętrznych działaniach UE po
przez jednolitość, spójność i skuteczność działań Unii.

03 
Art. 209 TFUE daje Parlamentowi Europejskiemu i Radzie równe uprawnienia w zakre
sie realizacji polityki w dziedzinie współpracy na rzecz rozwoju („stanowiąc zgodnie 
ze zwykłą procedurą ustawodawczą”).

04 
Unijna pomoc zewnętrzna jest przedmiotem kompetencji dzielonych Komisji 
i państw członkowskich, a organizowana jest za pośrednictwem trzech głównych 
organów:

a) Komisji,

b) Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ), oraz

c) Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR).

1 Dane OECD dotyczące 
ODA (oficjalnej pomocy 
rozwojowej).

2 Dane OECD: instytucje 
UE wraz z 15 państwami 
członkowskimi, które są 
członkami DAC (Komitet 
Pomocy Rozwojowej 
OECD), finansują ponad 55% 
całkowitej wartości ODA.

3 Art. 208 skonsolidowanej 
wersji TFUE.
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05 
Komisja i ESDZ wspólnie ustalają programowanie i cele strategiczne unijnej polityki 
w dziedzinie pomocy zewnętrznej. Działania finansowane są z budżetu ogólnego UE 
i ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju.

06 
Komisja ponosi wyłączną odpowiedzialność za realizację programów pomocy 
rozwojowej i wydatkowanie środków.

a) EuropeAid jest główną dyrekcją generalną (DG) odpowiedzialną za programo
wanie i realizację unijnej pomocy zewnętrznej. Cztery pozostałe dyrekcje gene
ralne odpowiedzialne są za konkretne obszary działań zewnętrznych4.

b) ESDZ została utworzona na podstawie decyzji Rady z dnia 26 lipca 2010 r.5 
przyjętej na wniosek Wysokiego Przedstawiciela6, a jej działalność rozpoczęła się 
w styczniu 2011 r. ESDZ jest niezależną instytucją UE, która ma obowiązek prawny 
dopilnowania, aby unijne polityki były spójne z pozostałymi politykami UE.

c) Europejski Fundusz Rozwoju, utworzony na podstawie traktatu rzymskiego 
w celu udzielania pomocy historycznie powiązanym krajom Afryki, Karaibów i Pa
cyfiku, jest finansowany przez państwa członkowskie poza budżetem ogólnym 
UE. Parlament Europejski pełni wyłącznie rolę doradczą w zakresie finansowania 
Europejskiego Funduszu Rozwoju, które jest przedmiotem negocjacji na szczeblu 
międzyrządowym między Radą i Komisją. Parlament Europejski otrzymał jednak 
prawo do zadawania Komisji pytań w przypadku, gdy stwierdzi, że wnioski wspie
rają inne sprawy niż rozwój (np. handel, walkę z terroryzmem itp.) lub jeśli uzna, 
że Komisja wykracza poza swoje uprawnienia.

07 
Komisja zarządza zarówno budżetem ogólnym UE, jak i budżetem Europejskie-
go Funduszu Rozwoju. Począwszy od dziesiątego EFR istnieją nieznaczne różnice 
w rozporządzeniach finansowych mających zastosowanie do obu źródeł finansowa
nia. Decyzja dotycząca tego, czy budżet EFR zostanie włączony do ogólnego budżetu 
UE, ma – zgodnie z oczekiwaniami – zostać podjęta przed zakończeniem obecnie 
trwającego EFR7 w 2020 r., co zbiegnie się w czasie z rozpoczęciem kolejnego okresu 
WRF. Przed kryzysem finansowym zbyt wiele państw członkowskich sprzeciwiało się 
takiemu połączeniu budżetów.

08 
Można wskazać zalety istnienia odrębnego budżetu EFR: na podstawie umowy 
z Kotonu UE i państwa AKP stworzyły model wspólnej odpowiedzialności i rozliczal
ności. Poza kompetencjami Parlamentu Europejskiego, EFR daje państwom członkow
skim większą swobodę w zakresie działania z własnej inicjatywy zgodnie z Deklaracją 
paryską8, a 90% środków tego funduszu trafia do krajów o niskim poziomie docho
dów, podczas gdy z budżetu ogólnego do krajów tych trafia 40% środków. Biorąc 
pod uwagę siedmioletni okres programowania budżetu EFR, finansowanie w jego 
ramach jest bardziej przewidywalne niż roczny budżet UE. O ile nie określono inaczej, 
niniejszy dokument dotyczy obu budżetów wspólnie.

4 DG ECHO (ds. Pomocy 
Humanitarnej i Ochrony 
Ludności), DG ELARG 
(ds. Rozszerzenia), DG FPI 
(Służba ds. Instrumentów 
Polityki Zagranicznej): 
wspólna polityka zagraniczna 
i bezpieczeństwa (WPZiB), 
Instrument na rzecz 
Stabilności (IfS), (reagowanie 
kryzysowe i budowanie 
pokoju), Instrument 
Finansowania Współpracy 
z Państwami i Terytoriami 
Uprzemysłowionymi 
oraz Innymi Państwami 
i Terytoriami o Wysokim 
Dochodzie (ICI), misje 
obserwacji wyborów (EOM) 
oraz prasa i dyplomacja 
publiczna (PPD) oraz DG 
TRADE (unijne stosunki 
handlowoinwestycyjne 
z krajami spoza UE 
realizowane poprzez unijną 
politykę w dziedzinie handlu 
i inwestycji).

5 Decyzja Rady 2010/427/
UE z dnia 26 lipca 2010 r. 
określająca organizację 
i zasady funkcjonowania 
Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (Dz.U. L 201 
z 3.8.2010, s. 30).

6 http://register.consilium.
europa.eu/pdf/pl/10/st08/
st08029.pl10.pdf

7 Jedenasty EFR obejmował 
będzie siedem lat od 
2014 do 2020 r. i zakończy 
się w tym czasie co umowa 
z Kotonu.

8 Deklaracja paryska w sprawie 
skuteczności pomocy 
z 2005 r.: http://www.
oecd.org/development/
effectiveness/34428351.pdf.
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Ustalenia

Czy budżet na rok 2012 jest realizowany zgodnie 
z przepisami? (Legalność i prawidłowość wydatków)

 ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? TAK

 ο Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu:

Stosunki zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie: 3,3%
Europejski Fundusz Rozwoju (osobny budżet): 3,0%

09 
W większości przypadków błędy kwantyfikowalne dotyczyły niekwalifikowalnych 
kosztów, takich jak koszty poniesione poza okresem kwalifikowalności wydatków, 
finansowania działań nieujętych w umowie i nieprzestrzegania procedur w dziedzinie 
zamówień publicznych.

Czy właściwie zarządza się wydatkami i czy wywierają one 
wpływ? (Należyte zarządzanie finansami)

10 
Istnieją dowody na niewystarczającą wydajność w ramach programów i projektów 
skontrolowanych przez ETO.

11 
Działania w dziedzinie pomocy zewnętrznej prowadzone są w złożonym środowisku, 
w wielu dużych regionach o zróżnicowanych poziomach rozwoju lub zarządzania. 
Ponadto w ostatnich latach odnotowano wzrost międzynarodowego zainteresowa
nia zdobyciem wpływu w regionach AKP, co sprawia, że wśród darczyńców pojawia 
się pewien stopień rywalizacji w już i tak złożonym środowisku. Podobnie jak ma to 
miejsce w przypadku wszystkich unijnych programów, instrumenty finansowe i tryby 
zarządzania niosą za sobą konkretne zagrożenia:

a) ogólnie rzecz ujmując, trudno jest zarządzać wydatkowaniem środków w dużych 
regionach i nie można być pewnym realizacji ogólnych celów;

b) tworzenie partnerstw oraz wspieranie samoodpowiedzialności państw partner
skich może być problematyczne;

c) osiąganie trwałych rezultatów w państwach partnerskich często zależy od ciągłe
go działania i finansowania ze strony zewnętrznych darczyńców.
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12 
W tym złożonym otoczeniu na efektywność (wydajność) wydatkowania unijnych 
środków mają wpływ przede wszystkim skomplikowane konstrukcje programów, 
niejasne cele, nieodpowiednia ocena potrzeb i niska trwałość projektów z powodu 
braku samoodpowiedzialności, a także:

a) niewłaściwe lub wolno działające mechanizmy realizacji wynikające z konstrukcji 
programów i organizacji projektów,

b) nieodpowiednie procedury dotyczące ustalania ważności oraz wyboru progra
mów i projektów,

c) kwestie związane z zarządzaniem i inne czynniki polityczne,

d) brak spójnego zarządzania przez poszczególne służby Komisji mające odmienne 
cele w zakresie prowadzonej polityki,

e) słaba koordynacja działań, zwłaszcza w ramach zarządzania zdecentralizowane
go lub dzielonego,

f) niejasne priorytety lub brak ustalania ważności celów,

g) niejasne powiązania między celami i działaniami, oraz

h) brak wskaźników służących mierzeniu osiągnięcia oszczędności, wydajności 
i skuteczności.

13 
Cele zrealizowane w niewystarczającym stopniu oraz rozczarowujące w porównaniu 
z zainwestowanymi środkami rezultaty mogą przynosić szkodę wiarygodności i repu
tacji UE. I co nie mniej istotne, może to narazić na szwank zdolność UE do zapewnie
nia wysokiej wartości podczas realizacji przyszłych projektów.
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Czynniki wysokiego ryzyka

14 
Działania w dziedzinie pomocy zewnętrznej obejmują ponad 150 krajów i prowadzo
ne są w złożonym środowisku geopolitycznym. Wiele państw partnerskich posiada 
niewielkie zdolności instytucjonalne, administracyjne i finansowe. Szczególne zagro
żenia wpływają na regiony geograficzne, w których udziela się pomocy.

Szczególne czynniki ryzyka w różnych regionach 
geograficznych

Azja, Azja Środkowa i Afryka
Basen Morza Śródziemnego, 

Bliski Wschód, Zatoka Perska, 
Iran, Irak i Jemen

Kraje kandydujące i potencjalni 
kandydaci

Niski poziom DNB na mieszkańca1 zasadniczo kwestia problematyczna nie dotyczy (zasadniczo) nie dotyczy (zasadniczo)
Niski wskaźnik rozwoju społecznego2 zasadniczo kwestia problematyczna nie dotyczy (zasadniczo) nie dotyczy (zasadniczo)
Niestabilność polityczna3 (oraz niedo-
ciągnięcia w obszarach dotyczących 
kwestii politycznych, gospodarczych 
i społecznych)

zasadniczo kwestia problematyczna 
(przede wszystkim w Afryce i Azji 
Środkowej)

zasadniczo kwestia problematycz-
na (obszar, w którym ryzyko jest 
największe)

uchybienia systemowe mogą mieć nega-
tywne skutki dla państw członkowskich

Konflikty zbrojne i zaszłości histo-
ryczne4 (zbrodnie wojenne, napięcia 
między grupami etnicznymi itp.)

w Azji i Afryce wciąż istnieją obszary, 
na których toczą się poważne konflikty 
zbrojne. Ogólnie obszar ten jest umiar-
kowanie konfliktogenny

obszar, na którym ryzyko jest 
największe i gdzie toczy się kilka 
konfliktów zbrojnych (których licz-
ba wzrosła wraz z arabską wiosną)

historyczny konflikt, który stanowi wy-
zwanie dla stabilności regionu i wyjaśnie-
nie słabego zaangażowania politycznego 
na rzecz współpracy w regionie

Wysoki poziom narażenia na działania 
korupcyjne5, 6 zasadniczo kwestia problematyczna zasadniczo kwestia 

problematyczna

wyższe poziomy niż w większości państw 
członkowskich niosące za sobą ryzyko 
wystąpienia negatywnych skutków 
dla państw członkowskich oraz słabe 
rezultaty w zwalczaniu przestępczości 
zorganizowanej

Niskie zaangażowanie na rzecz 
rozwoju instytucjonalnego, niewielkie 
zdolności administracyjne i finansowe

zasadniczo kwestia problematyczna zasadniczo kwestia 
problematyczna zasadniczo kwestia problematyczna

Chwiejne poparcie opinii publicznej 
dla procesu rozszerzenia z powodu 
braku przejrzystości, spójności lub 
wiarygodności tego procesu

nie dotyczy nie dotyczy

istotne zagrożenie, zwłaszcza ze względu 
na zjawisko korupcji i ogólne niedostatki 
w życiu społecznym, przy czym nie są 
podejmowane wystarczające działania, 
aby tę sytuację zmienić

Kwestie związane z absorpcją środków 
pomocowych nie dotyczy nie dotyczy

słaba absorpcja zaległych środków na 
rzecz wdrożenia pomocy przedakcesyjnej 
w ramach zarządzania zdecentralizowa-
nego oraz braki we współfinansowaniu 
państw beneficjentów

Źródło: ETO.

1 http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.CD?display=map
2 http://hdr.undp.org/en/countries
3 http://viewswire.eiu.com/site_info.asp?info_name=instability_map&page=noads
4 http://www.nobelprize.org/educational/peace/conflictmap/index.html
5 http://cpi.transparency.org/cpi2013/results/
6 http://ec.europa.eu/dgs/homeaffairs/doc_centre/crime/docs/study_on_links_between_organised_crime_and_corruption_en.pdf
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15 
W przypadku zamówień publicznych beneficjenci są liczni, rozproszeni geograficznie 
i finansowani w ramach różnych instrumentów. O ile wszyscy beneficjenci prawdopo
dobnie biorą udział w przetargach publicznych, mogą oni również być w mniejszym 
stopniu zaznajomieni z zasadami wydatkowania środków unijnych w porównaniu 
z ich własnymi krajowymi przepisami w dziedzinie zamówień publicznych. W związku 
z tym monitorowanie przestrzegania przepisów unijnych może być niewystarczające, 
biorąc pod uwagę liczbę i stopień rozproszenia kontroli, które mają być zrealizowane.

16 
Wydatkowanie środków w ramach umów o udzielenie dotacji powinno zostać po
świadczone przez zewnętrzne organy kontroli. Niezależność takich lokalnych orga
nów kontroli może nie być tak pewna, jak ma to miejsce w UE.

17 
Utworzenie ESDZ dodatkowo zwiększyło złożoność sytuacji, ponieważ wymaga koor
dynacji i współpracy między ESDZ i Komisją:

a) ESDZ i Komisja przygotowują poszczególne fazy cyklu programowania:

(i) zadaniem ESDZ jest programowanie finansowania budżetu UE i EFR, choć za 
tę kwestię odpowiedzialna jest również Komisja;

(ii) delegatury UE tworzą swoje prognozy budżetowe, a poszczególne grupy zło
żone z przedstawicieli różnych służb (ESDZ, służby Komisji) dokonują oceny 
wniosków;

(iii) ostateczne programy przedstawiane są Komitetowi Rady UE wspólnie przez 
Komisję i ESDZ;

(iv) Parlament sprawuje nadzór budżetowy nad zatwierdzonym wnioskiem (z wy
jątkiem EFR, który pozostaje poza budżetem ogólnym).

b) ESDZ boryka się również z problemami w zakresie rekrutacji, co spowodowane 
jest częściowo mandatem tej służby:

(i) w związku z tym, że działania ESDZ polegają na wspieraniu synergii mię
dzy instytucjami UE i państwami członkowskimi, 33% personelu delegatur 
muszą stanowić pracownicy oddelegowani przez poszczególne państwa 
członkowskie;

(ii) ogólnie rzecz ujmując, zasoby unijnej pomocy zewnętrznej są często ograni
czone i dlatego delegatury UE mają trudności w pozyskiwaniu i utrzymywa
niu wykwalifikowanych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy;

(iii) pracownicy krajowych służb dyplomatycznych państw członkowskich są 
zwykle rekrutowani na wyższe szczeble (zatrudnienia) niż urzędnicy zatrud
niani na podstawie regulaminu pracowniczego UE. Różnice strukturalne 
w zakresie wynagrodzenia i perspektyw zawodowych mogą narazić na 
szwank zdolność tej służby do realizacji powierzonych jej zadań.
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18 
Mechanizmy finansowe charakterystyczne dla unijnej pomocy zewnętrznej stanowią 
przykład szczególnych zagrożeń związanych z tą pomocą, takich jak trudność w zna
lezieniu równowagi między działaniami ukierunkowanymi na zaspokojenie potrzeb 
lokalnych, ale mającymi jednocześnie wystarczający wymiar regionalny, aby wspierać 
globalny i trwały postęp.

a) Wsparciem budżetowym zarządza się w ramach bezpośredniego zarządzania 
scentralizowanego, a zatwierdzenie płatności przez Komisję zależy od tego, czy 
kraj partnerski spełnił uzgodnione warunki wstępne. Wymaga to co najmniej ist
nienia dobrze określonej strategii politycznej, stabilnych ram makroekonomicz
nych i wiarygodnego zaangażowana na rzecz usprawniania zarządzania finansa
mi publicznymi. Z chwilą wypłacenia środków zostają one włączone do budżetu 
państwa partnerskiego i mają służyć do realizacji założonych celów.

b) Umowy w sprawie wkładu finansowanego z organizacjami międzynaro-
dowymi objęte są trybem zarządzania wspólnego. Finansowanie zależy do 
tego, czy procedury finansowe organizacji i jej administracja spełniają uznane 
międzynarodowe normy. Niezależny organ kontrolny na wniosek Komisji doko
nuje w tym zakresie oceny na podstawie dostępnej dokumentacji. Następnie 
udostępnia się środki finansowe organizacji międzynarodowej, która może je 
wydatkować.

c) Preliminarze programów podlegają zarządzaniu zdecentralizowanemu. Środka
mi zarządza niezależna struktura administracyjna zwana jednostką zarządzania 
programem i wyznaczana przez organ reprezentujący państwo partnerskie. Dzia
łania w ramach preliminarza programu są przedstawiane Komisji przez jednost
kę zarządzania programem w celu ich wcześniejszego zatwierdzenia zgodnie 
z trybem zarządzania zdecentralizowanego.

d) We wszystkich trzech mechanizmach finansowych nadrzędną kwestią dla budże
tu UE jest to, czy środki finansowe służą realizacji zamierzonych celów oraz czy 
spełniają unijne wymogi z zakresu wydajności, skuteczności i oszczędności.

(i) W odniesieniu do wsparcia budżetowego kluczowym czynnikiem ryzyka jest 
połączenie dwóch elementów: środki finansowe są ze swej natury zamienne, 
a państwa partnerskie często dysponują słabymi systemami zarządzaniami 
finansami publicznymi. Warunki kwalifikowalności przypisane do danego 
finansowania są zbyt ogólnikowe i możliwa jest ich szeroka interpretacja. 
Jednak z chwilą wypłacenia środków możliwość sprawdzenia, czy są one od
powiednio wykorzystywane, jest bardzo ograniczona. Jednym z nadrzędnych 
celów UE w dziedzinie wsparcia budżetowego jest odgrywanie roli „czynnika 
stymulującego zmiany”, ale podmiot finansujący, pozornie niezainteresowa
ny skutecznością, minimalizuje swoją zdolność do promowania takiego celu.
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(ii) Zamienność przydzielonych unijnych środków finansowych jest również 
poważnym problemem w umowach o dotacje zawieranych z organizacjami 
międzynarodowymi. Ze środków pieniężnych tworzy się zwykle wspólną 
pulę w ramach wielostronnych funduszy, ale wkłady nie są przeznaczone na 
określony cel. Organizacje międzynarodowe mają przewagę wizerunkową 
nad instytucjami UE. Jako podmioty koordynujące świadczenie pomocy 
z większym prawdopodobieństwem wywierają pozytywne wrażenie na 
beneficjentach. Wkłady przekazywane przez UE (instytucje i państwa człon
kowskie razem) nie są objęte koordynacją, co spycha UE na słabszą pozycję 
podczas negocjowania warunków umownych z organizacjami. Na przykład 
sprawozdawczość sporządzana przez organizacje działające w ramach ONZ 
oraz dostęp instytucji UE do danych finansowych są zwykle ograniczone. Do
stępne informacje na temat działań są niewystarczające do dokonania oceny, 
czy realizacja była wydajna i czy osiągnięto zamierzone cele; charakter kosz
tów administracyjnych, pośrednich i kosztów obsługi technicznej pozostaje 
niesprecyzowany. Podobnie rzecz ma się z wkładami finansowymi UE, które 
zwykle są znaczącej wartości, ale nie mogą zyskać uznania i widoczności, 
którymi cieszą się inni wielcy darczyńcy, tacy jak USA.

(iii) Preliminarze programów, które obecnie rzadziej się stosuje, zapewniają środ
ki na działania ukierunkowane bardziej lokalnie, przy czym istnieje ryzyko, 
że nie przyczynią się one do realizacji odpowiedniego i określonego celu. 
Finansowanie przeznaczone jest na określone cele i kompleksowo kontrolo
wane: każdy wydatek jest sprawdzany i zatwierdzany na trzech szczeblach15, 
a także istnieje obowiązek sporządzenia sprawozdania przez zewnętrzny 
organ kontroli. Wprawdzie ryzyko niewłaściwego wykorzystania środków jest 
ograniczone, ale finansowane programy mogą nie być skuteczne, jeżeli nie są 
należycie skonstruowane lub nie zaspokajają potrzeb.

e) Wreszcie te trzy mechanizmy finansowe różnią się pod względem wskaźników 
wydatkowania: o ile w ramach wsparcia budżetowego i porozumienia w sprawie 
wkładu finansowego zwykle osiągane są wszystkie cele (w ujęciu budżetowym 
i czasowym) z zakresu absorpcji środków budżetowych, to całkowita kwota bu
dżetu dostępna w ramach preliminarzy programów jest z zasady niewykorzysta
na. W sytuacji gdy środki tworzą wspólną pulę w zamiennych budżetach, główny 
nacisk w zakresie kontroli i monitorowania przesuwa się z wysokości przydziałów 
umownych na tempo wykonania budżetu.

9 Jednostka zarządzająca 
projektem, instytucja 
będąca beneficjentem oraz 
Komisja (lub jej delegatura), 
która otrzymuje kopię 
wszystkich dokumentów 
administracyjnych i której 
wcześniejsza zgoda jest 
wymagana w przypadku 
znaczących wydatków.
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Możliwe rozwiązania

Komisja

19 
Należy zwrócić baczniejszą uwagę na dopilnowanie, aby warunki dotyczące wsparcia 
budżetowego były wystarczające do zapewnienia, by środki służyły realizacji zamie
rzonego celu.

20 
Organizacja współpracy między ESDZ i służbami Komisji powinna być dalej uprasz
czana w celu ułatwienia koordynacji i unikania nakładania się funkcji.

21 
Właściwe określanie potrzeb i celów stanowi zasadniczy krok, ponieważ służy to 
wspieraniu samoodpowiedzialności w państwach partnerskich w celu zapewnienia 
zrównoważonego rozwoju. Jeśli chodzi o dostarczanie pomocy, Trybunał regular
nie zaleca, aby w większym stopniu korzystać z warunków i dialogu politycznego. 
Korzyść dostarczaniu pomocy mogłoby również przynieść zrównoważone połącze
nie finansowania ukierunkowanego na projekty i finansowanie na rzecz realizacji 
polityki globalnej. Wraz z ustanowieniem wystarczających wymogów w zakresie 
sprawozdawczości usprawnieniu powinny ulec koordynacja i monitorowanie środków 
finansowanych, przekazywanie umiejętności administracyjnozarządczych powinno 
zostać wzmocnione, a kraje partnerskie powinny otrzymać wsparcie w zakresie przyj
mowania odpowiedzialności za projekty i przeprowadzania niezbędnych reform.
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

Ogólne

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, 
Ameryki Łacińskiej i Azji”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 15/2009 pt. „Pomoc UE realizowana za pośrednictwem organów należących do struktur 
Narodów Zjednoczonych: proces podejmowania decyzji i monitorowanie” oraz sprawozdanie specjalne nr 3/2011 pt. 
„Wydajność i skuteczność pomocy UE przekazywanej za pośrednictwem Organizacji Narodów Zjednoczonych w kra
jach dotkniętych konfliktami”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2010 pt. „Pomoc Unii Europejskiej na rzecz rozwoju edukacji bazowej w Afryce Subsa
haryjskiej i Azji Południowej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2009 pt. „Zarządzanie przez Komisję udziałem podmiotów niepaństwowych we współ
pracy WE na rzecz rozwoju”

Kwestie dotyczące legalności i prawidłowości

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 7 (Stosunki zewnętrzne, pomoc i rozszerzenie)

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012 dotyczące działań finansowanych z ósmego, dziewiątego i dziesiątego Europej
skiego Funduszu Rozwoju (EFR)

Kontrole wykonania zadań

 ο Sprawozdanie specjalne nr 17/2013 pt. „Finansowanie przez UE działań związanych ze zmianami klimatu w kontekście 
pomocy zewnętrznej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 14/2013 pt. „Bezpośrednie wsparcie finansowe Narodowej Władzy Palestyńskiej przez Unię 
Europejską”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 9/2013 pt. „Wsparcie UE na rzecz sprawowania rządów w Demokratycznej Republice 
Konga”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2013 pt. „Współpraca UE i Egiptu w zakresie sprawowania rządów”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 18/2012 pt. „Pomoc Unii Europejskiej dla Kosowa w zakresie praworządności”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 17/2012 pt. „Wkład finansowy z Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) na rzecz budowy 
trwałej sieci dróg w Afryce Subsaharyjskiej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 13/2012 pt. „Pomoc rozwojowa Unii Europejskiej na rzecz dostępu do wody pitnej i pod
stawowej infrastruktury sanitarnej w krajach Afryki Subsaharyjskiej”
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 ο Sprawozdanie specjalne nr 6/2012 pt. „Pomoc Unii Europejskiej dla tureckiej wspólnoty cypryjskiej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 5/2012 pt. „CRIS – Wspólny system informacyjny RELEX (Common RELEX Information System)”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 1/2012 pt. „Skuteczność pomocy rozwojowej Unii Europejskiej na rzecz bezpieczeństwa 
żywnościowego w Afryce Subsaharyjskiej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 14/2011 pt. „Czy pomoc UE wpłynęła na zwiększenie zdolności Chorwacji do gospodaro
wania środkami poakcesyjnymi?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 3/2011 pt. „Wydajność i skuteczność pomocy UE przekazywanej za pośrednictwem Orga
nizacji Narodów Zjednoczonych w krajach dotkniętych konfliktami”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 1/2011 pt. „Czy decentralizacja procesu zarządzania pomocą zewnętrzną przez Komisję 
z centrali Komisji do jej delegatur przyczyniła się do poprawy w dziedzinie udzielania pomocy?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 13/2010 pt. „Czy z powodzeniem uruchomiono nowy Europejski Instrument Sąsiedztwa 
i Partnerstwa oraz czy osiąga on zamierzone rezultaty w Kaukazie Południowym (Armenia, Azerbejdżan, Gruzja)?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2010 pt. „Pomoc Unii Europejskiej na rzecz rozwoju edukacji bazowej w Afryce Subsa
haryjskiej i Azji Południowej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 11/2010 pt. „Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, 
Ameryki Łacińskiej i Azji”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 18/2009 pt. „Skuteczność wsparcia udzielanego w ramach EFR na rzecz regionalnej inte
gracji gospodarczej w Afryce Wschodniej i Afryce Zachodniej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 16/2009 pt. „Zarządzanie przez Komisję Europejską pomocą przedakcesyjną dla Turcji”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 15/2009 pt. „Pomoc UE realizowana za pośrednictwem organów należących do struktur 
Narodów Zjednoczonych: proces podejmowania decyzji i monitorowanie”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2009 pt. „Skuteczność projektów realizowanych przez Komisję w obszarze wymiaru 
sprawiedliwości i spraw wewnętrznych na rzecz Bałkanów Zachodnich”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 4/2009 pt. „Zarządzanie przez Komisję udziałem podmiotów niepaństwowych we współ
pracy WE na rzecz rozwoju”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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(w mln euro) (zobowiązania)

WRF 2014–20201 Budżet 2014 
(ostateczny)

WRF 5 – z podziałem na projekty budżetu Komisji 69 584 9 854

Wydatki administracyjne instytucji 8 226
Parlament Europejski 1 756
Rada Europejska i Rada Unii Europejskiej 534
Komisja Europejska 4 694
Trybunał Sprawiedliwości 355
Trybunał Obrachunkowy 133
Europejska Służba Działań Zewnętrznych 519
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny 129
Komitet Regionów Unii Europejskiej 88
Europejski Rzecznik Praw Obywatelskich 10
Europejski Inspektor Ochrony Danych 8

Świadczenia emerytalno-rentowe 1 450
Szkoła Europejska 178

Koszty agencji zdecentralizowanych ujęte w innych 
działach WRF1 6 838 851

Dział 1a – inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu 2 293 243

Dział 2 – zasoby naturalne 388 52
Dział 3 – polityka wewnętrzna 4 003 535
Dział 4 – globalny wymiar Europy 154 21
Koszty administracyjne RAZEM1 76 422 10 705

1  WRF na lata 2014–2020 zostały określone w cenach z 2011 r. Podane dane liczbowe wyrażone są 
w obecnych cenach (zaczerpniętych ze strony internetowej DG ds. Budżetu).
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Zakres

01 
Dział ten obejmuje wydatki administracyjne instytucji UE: koszty personelu (wyna
grodzenia, dodatki i emerytury), budynki, wyposażenie, energia, technologie komu
nikacyjne i informacyjne.

02 
Z biegiem lat UE utworzyła również szereg agencji zajmujących się konkretnymi 
obszarami tematycznymi1:
a) Istnieje sześć agencji wykonawczych2. Agencjom tym, które zostały utworzone 

na ustalony okres, powierzono zadania w dziedzinie zarządzania związanego 
z realizacją programów UE, a biura tych agencji mieszczą się w siedzibie Komisji 
Europejskiej w Brukseli lub Luksemburgu.

b) Zdecentralizowane agencje i organy są niezależnymi podmiotami prawnymi 
działającymi na podstawie europejskiego prawa publicznego i zachowują odręb
ność w stosunku do instytucji UE. Od 2012 r. agencje funkcjonują na podstawie 
nowych wspólnych ram prawnych, których celem jest zwiększenie ich spójności, 
skuteczności i rozliczalności (wspólne podejście). Siedziby agencji znajdują się 
w różnych państwach członkowskich, a agencje odgrywają rolę w realizacji unij
nej polityki, zwłaszcza w zakresie zadań o charakterze technicznym, naukowym, 
operacyjnym lub regulacyjnym. Istnieje 37 zdecentralizowanych agencji, przy 
czym Trybunał przeprowadza kontrole w 34 z nich3. Z wyjątkiem pięciu agencji 
wszystkie pozostałe są w pełni finansowane z budżetu UE4.

c) Agencje i organy EURATOM wspierają realizację celów zawartych w Traktacie 
ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii Atomowej (EURATOM). Koordy
nują one programy badawcze państw członkowskich w dziedzinie pokojowego 
wykorzystania energii jądrowej, zapewniają wiedzę, infrastrukturę i finansowa
nie w zakresie energii jądrowej oraz czuwają nad dostatecznymi i bezpiecznymi 
dostawami energii jądrowej.

d) Wspólne przedsięwzięcia są organami UE (art. 208 rozporządzenia finansowe
go) ustanowionymi w ramach partnerstwa z innymi krajami lub organizacjami. 
Komisja uczestniczy obecnie w dziewięciu wspólnych przedsięwzięciach, z czego 
pięć zostało utworzonych w ramach 7PR na rzecz badań jako wspólne inicjatywy 
technologiczne.

1 Wykaz agencji można znaleźć 
pod adresem http://europa.
eu/abouteu/agencies/
index_pl.htm.

2 Sześcioma agencjami 
wykonawczymi 
ustanowionymi na 
podstawie rozporządzenia 
Rady (WE) nr 58/2003 
z dnia 19 grudnia 2002 r. 
ustanawiającego statut 
agencji wykonawczych, 
którym zostaną powierzone 
niektóre zadania w zakresie 
zarządzania programami 
wspólnotowymi (Dz.U. L 11 
z 16.1.2003, s. 1), są: 
Agencja Wykonawcza ds. 
Edukacji, Kultury i Sektora 
Audiowizualnego (EACEA)  
Agencja Wykonawcza 
Europejskiej Rady ds. Badań 
Naukowych (ERCEA)  
Agencja Wykonawcza 
ds. Konkurencyjności 
i Innowacyjności (EACI), 
obecnie zastąpiona przez 
Agencję Wykonawczą 
ds. Małych i Średnich 
Przedsiębiorstw (EASME)  
Agencja Wykonawcza ds. 
Zdrowia i Konsumentów 
(EAHC), obecnie zastąpiona 
przez Agencję Wykonawczą 
ds. Konsumentów, Zdrowia 
i Żywności (CHAFEA).  
Agencja Wykonawcza ds. 
Badań Naukowych (REA)  
Agencja Wykonawcza ds. 
Transeuropejskiej Sieci 
Transportowej (TENT EA), 
obecnie zastąpiona przez 
Agencję Wykonawczą 
ds. Innowacyjności i Sieci 
(INEA).

3 Trzy z 37 zdecentralizowanych 
agencji są powiązane 
ze wspólną polityką 
bezpieczeństwa i obrony, 
a ich kontrolowaniem zajmuje 
się kolegium audytorów 
nominowanych przez 
państwa członkowskie.

4 Dwie agencje korzystają 
z dochodów generowanych 
w ramach ich działalności 
(CPVO z siedzibą w Angers 
i OHIM z siedzibą w Alicante); 
trzy pozostałe agencje 
są jedynie częściowo 
finansowane z budżetu 
UE (EASA z siedzibą 
w Kolonii, EMA z siedzibą 
w Londynie i CdT z siedzibą 
w Luksemburgu).
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Ustalenia

Czy budżet na rok 2012 jest realizowany zgodnie 
z przepisami? (Legalność i prawidłowość wydatków)

 ο Czy wystąpił istotny poziom błędu? NIE

 ο Szacowany najbardziej prawdopodobny poziom błędu: 0%

03 
Wydatki te są zasadniczo uważane za obszar niskiego ryzyka. Główne zagrożenia 
dotyczą niewłaściwego stosowania procedur dotyczących wszystkich działań orga
nizacyjnych, zwłaszcza tych związanych z zamówieniami towarów, usług czy robót, 
a także rekrutacją personelu i zarządzaniem zasobami ludzkimi.

Czy właściwie zarządza się wydatkami i czy wywierają one 
wpływ? (Należyte zarządzanie finansami)

04 
W ramach przeprowadzonych kontroli (kontrole DAS i kontrole wykonania zadań) nie 
stwierdzono istotnych problemów.

Obawy związane z wysokim ryzykiem

05 
Mimo iż w sprawozdaniach Trybunału nie stwierdzono istotnych problemów w za
kresie zarządzania budżetem administracyjnym UE, to pewne trudności są nierozer
walnie związane z charakterem tych działań. Główne wydatki budżetu przeznaczone 
są na zasoby ludzkie, zakupy (zamówienia) i koszty budynków. Zagrożenie stanowią 
nadmierne wydatki lub koszty dające się zakwestionować, co może pociągać za sobą 
potencjalne konsekwencje dla wizerunku instytucji UE.
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06 
Zasoby ludzkie:
Kwestią o zasadniczym znaczeniu jest to, aby polityka w zakresie zasobów ludzkich 
instytucji UE zapewniała możliwość rekrutacji i zatrzymania pracowników o wystar
czających kwalifikacjach w celu zagwarantowania niezależnej, wykwalifikowanej 
i zmotywowanej publicznej służby cywilnej. Regulacje pracownicze dotyczące wa
runków zatrudnienia pracowników unijnej służby cywilnej są pod pewnymi względa
mi mało elastyczne:

a) Urzędnicy (pracownicy służby cywilnej zatrudnieni na stałe) mogą być zatrud
niani wyłącznie w ramach konkursów publicznych, które są w wysokiej mierze 
selektywne (przeciętnie ok. 10% kandydatów pomyślnie przechodzi konkursy 
na pracowników europejskiej służby cywilnej). Organizacja tych konkursów jest 
złożona, a sama procedura trwa bardzo długo, ponieważ konkursy muszą odbyć 
się we wszystkich państwach członkowskich, a udział w nich bierze tysiące kan
dydatów. W związku z długością i złożonym charakterem procesu rekrutacji oraz 
problemami dotyczącymi prognozowania potrzeb kadrowych cele rekrutacji czę
sto nie zostają zrealizowane. W okresie 2003–2006 zaspokojono wyłącznie dwie 
trzecie potrzeb kadrowych, zwiększając tym samym udział personelu kontrakto
wego i zatrudnionego tymczasowo. Zwiększanie udziału personelu zatrudnio
nego tymczasowo stwarza ryzyko, że instytucje UE będą tracić doświadczenie 
i umiejętności z powodu braku ciągłości. Wprawdzie przeprowadzana w 2012 r. 
kontrola agencji nie stwierdziła żadnych przypadków nieprawidłowej rekrutacji, 
ale uwagi dotyczące przejrzystości procedur rekrutacyjnych i równego trakto
wania kandydatów ubiegających się o pracę sformułowano w przypadku 17 z 40 
skontrolowanych agencji.

b) O ile zatrudnienie w sektorze publicznym często jest atrakcyjne wyłącznie wtedy, 
gdy sytuacja gospodarcza jest trudna, obecne skale wynagrodzeń i warunki 
początkowe oferowane przez instytucje mogą nie być atrakcyjne dla nowych 
pracowników. Obecnie najniższe stanowiska (AD5 lub AST1/AST3) w oczach wielu 
obywateli państw członkowskich UE15 nie oferują bowiem ani konkurencyjnych 
wynagrodzeń, ani atrakcyjnych perspektyw rozwoju kariery, co może grozić wy
stąpieniem w przyszłości zaburzenia równowagi geograficznej. Ponadto agencje, 
Rada i delegatury UE mogą rekrutować pracowników tymczasowych do grup 
zaszeregowania odpowiadających ich doświadczeniu zawodowemu; nie jest to 
możliwe w przypadku innych instytucji, które mogą obecnie rekrutować pracow
ników wyłącznie na najniższe stanowiska, niezależnie od ich doświadczenia, przy 
średniej wieku wynoszącej 34 lata.

c) Przepisy dotyczące pracowników, którzy słabo wywiązują się z obowiązków 
zawodowych, stosuje się rzadko.

07 
Jeśli chodzi o powiązania między sektorem publicznym i prywatnym, a w szczególno
ści o zatrudnianie byłych urzędników wyższego szczebla przez firmy zainteresowane 
sprawami UE, to mimo iż w nowych przepisach osiągnięto pewien postęp5 w od
niesieniu do prowadzonej przez Komisję polityki „drzwi obrotowych”, przepisy te 
pozostawiają pole do interpretacji. Na przykład 12miesięczny okres przejściowy bez 
możliwości zatrudnienia dotyczy tylko urzędników wysokiego szczebla, podczas gdy 
w sektorze prywatnym powszechnie stosowaną praktyką jest dwuletni okres przej
ściowy. O ile okres przejściowy dotyczy wyłącznie działań podejmowanych przez 
zatrudnionych na stałe urzędników w poprzednich trzech latach, to sytuacja pracow
ników tymczasowych pozostaje niedoprecyzowana.

5 Wprawdzie w nowym 
regulaminie pracowniczym 
z 2013 r. utrzymano ten 
sam dwuletni okres 
powiadamiania, podczas 
którego urzędnik ma 
obowiązek powiadamiać 
o nowych stanowiskach, 
w przypadku których 
mogłoby dojść do konfliktu 
interesów z jego poprzednim 
zajęciem, ale regulamin ten 
stanowi również, że urzędnicy 
wysokiego szczebla będą 
mieli obowiązek zachować 
12miesięczny okres 
przejściowy, w którym nie 
będą mogli podjąć pracy. 
Wszystkie instytucje mają 
obowiązek publikować co 
roku informacje dotyczące 
wdrożenia tej zasady, 
w tym wykaz przypadków 
poddanych ocenie.
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08 
Dokonywanie zakupów (zamówienia):

a) Zakupy UE powinny odbywać się zgodnie z obowiązującymi przepisami w dzie
dzinie zamówień. Wprawdzie podczas dotychczasowych kontroli Trybunału 
dotyczących wydatków administracyjnych nie stwierdzono żadnych problemów 
w tym obszarze, ale główne zagrożenia to ewentualne słabe planowanie, obcho
dzenie przepisów w dziedzinie zamówień lub niestosowanie właściwych proce
dur przetargowych. Mogą również wystąpić trudności z określeniem właściwych 
kryteriów selekcji i udzielania zamówień (np. w niektórych projektach, takich 
jak projekty budowlane lub projekty w dziedzinie IT, zdarza się, że w związku 
z pojawianiem się nieprzewidzianych potrzeb pierwotne szacunki cenowe mogą 
okazać się zbyt niskie).

b) Na skutek trudności w określaniu właściwej procedury w dziedzinie zamówień 
i najodpowiedniejszych kryteriów selekcji osiągnięcie największych korzyści 
w stosunku do zainwestowanych nakładów nie zawsze musi być wykonalne. 
Podobnie, wprawdzie UE chce otworzyć procedury przetargowe dla największej 
liczby dostawców, ale rozmiary zamówień składanych przez instytucje (duże 
potrzeby, szeroki zakres geograficzny) może uniemożliwiać uczestnictwo MŚP.

c) Służba Audytu Wewnętrznego Komisji (IAS) podkreśla potrzebę usprawnienia 
zamówień dokonywanych przez instytucje w celu usunięcia: niedociągnięć 
w planowaniu i procedurach kontrolnych; problemu nieprzestrzegania przepisów 
rozporządzenia finansowego; problemów z oceną ofert; problemu braku jednoli
tych procedur.

09 
Polityka dotycząca budynków: koszty budynków stanowią jeden z głównych 
elementów unijnego budżetu administracyjnego. Od 1996 r. instytucje bardziej 
priorytetowo traktują zakup budynków niż ich długoterminowy wynajem, ponieważ 
doświadczenie pokazuje, że zakup przestrzeni biurowej jest o 40–50% tańszy niż 
wynajem6. Ponieważ do 2013 r. UE nie mogła zaciągać pożyczek na finansowanie pro
jektów dotyczących budynków, ich finansowanie wymagało stosowania innowacyj
nych rozwiązań. Wykorzystanie spółek celowych i innych skomplikowanych struktur 
finansowania mogło mieć wpływ na całościowe koszty projektów, a tym samym na 
stosunek osiągniętych korzyści do zainwestowanych nakładów. Inwestycje w budynki 
są długoterminowymi projektami, które wymagają planowania i realnych prognoz 
potrzeb kadrowych, co jest rzeczą trudną do ujęcia w budżecie rocznym. Ponadto 
koncentracja instytucji UE w dzielnicy europejskiej w Brukseli oraz w dzielnicy Kirch
berg w Luksemburgu podniosła koszty wynajmu biur, co ma negatywny wpływ na 
możliwości instytucji w zakresie negocjowania dobrych warunków za rozsądną cenę 
w budynkach stojących w tej okolicy.

6 Zob. sprawozdanie specjalne 
nr 2/2007 dotyczące 
wydatków instytucji na 
budynki (Dz.U. C 148 
z 2.7.2007, s. 1).
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10 
Procedury w agencjach: niezależne zdecentralizowane agencje mogą sprawić, że 
prowadzona przez Komisję koordynacja i monitorowanie staną się jeszcze bardziej 
złożone:
a) Uchybienia w zarządzaniu dotacjami wypłacanymi przez agencje mogą skutko

wać zatwierdzaniem nieprawidłowych wydatków. Weryfikacje ex ante i ex post 
dotyczące zarządzania dotacjami są często nieodpowiednie. Agencje nie zawsze 
sprawdzają załączoną dokumentację w celu potwierdzenia trafności i kwalifiko
walności wydatków poniesionych przez beneficjentów, a opierają się na poświad
czeniach otrzymanych od organów kontroli lub władz krajowych. W niektórych 
agencjach problemem mogą być również zakupy (zamówienia).

b) Komisja wykonuje budżet pośrednio poprzez agencje7. Zgodnie z nowymi 
wymogami wprowadzonymi w 2013 r. na mocy rozporządzenia finansowego 
niezależni audytorzy zewnętrzni mają obowiązek sprawdzać roczne rozliczenia 
zdecentralizowanych agencji, a ETO powinien wziąć pod uwagę wyniki kontroli 
przeprowadzonych przez tych niezależnych audytorów zewnętrznych podczas 
przygotowywania rocznych sprawozdań dotyczących poszczególnych agencji. 
Praca tych zewnętrznych audytorów może nie być wystarczająco dobrej jakości, 
aby ETO mógł się na niej opierać.

11 
Szkoły Europejskie kształcą dzieci pracowników instytucji i organów europejskich. 
Są one organami międzyrządowymi, którymi kieruje rada zarządzająca składająca się 
z przedstawicieli ministerstw edukacji z każdego państwa członkowskiego, przedsta
wicieli Komisji (DG ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa) oraz sekretarza general
nego Szkół Europejskich. Główne wyzwania dotyczą zagrożeń związanych z prowa
dzeniem skutecznego kształcenia (nieproporcjonalny popyt na kształcenie w sekcji 
angielskiej; warunki zatrudnienia pracowników, które utrudniają rekrutację personelu 
pedagogicznego; struktura administracyjna i organizacja szkół, która nie została 
zaktualizowana w celu uwzględnienia zmieniających się potrzeb; oraz nieaktualne 
systemy kontroli finansowej i wewnętrznej). Służba Audytu Wewnętrznego (IAS) jest 
zdania, że 20 z 35 zidentyfikowanych procesów wywiera duży wpływ i niesie za sobą 
duże ryzyko rezydualne.

12 
Wydatki administracyjne – płatności gotówkowe dla grup osób odwiedzających 
Parlament Europejski: po raz pierwszy zasygnalizowana w 2010 r.8 praktyka wypła
cania gotówki bez wymogu przedstawienia dowodu poniesienia wydatku w ramach 
zwrotu kosztów osobom odwiedzającym w dalszym ciągu jest stosowana, co powo
duje wysokie ryzyko wizerunkowe dla tej instytucji.

7 Art. 58 ust. 1 lit. c) ppkt (iv) 
oraz art. 208 rozporządzenia 
finansowego.

8 Zob. pkt 7.13–7.14 rocznego 
sprawozdania ETO za rok 2010.
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

Kwestie dotyczące legalności i prawidłowości

 ο Sprawozdanie roczne ETO za rok 2012, rozdział 9 (Wydatki administracyjne)

 ο Sprawozdania roczne ETO za rok 2012 dotyczące poszczególnych agencji

Kontrole wykonania zadań

 ο Sprawozdanie specjalne nr 15/2012 pt. „Zarządzanie konfliktami interesów w wy
branych agencjach UE”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 12/2012 pt. „Czy Komisja i Eurostat usprawniły proces 
tworzenia rzetelnych i wiarygodnych statystyk europejskich?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 10/2012 pt. „Skuteczność rozwoju pracowników w Ko
misji Europejskiej”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 2/2011 pt. „Działania następcze związane ze sprawoz
daniem specjalnym nr 1/2005 dotyczącym zarządzania Europejskim Urzędem ds. 
Zwalczania Nadużyć Finansowych”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 13/2009 pt. „Powierzenie realizacji zadań agencjom 
wykonawczym: czy jest to właściwe rozwiązanie?”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 9/2009 pt. „Wydajność i skuteczność działań prowa
dzonych przez Urząd Doboru Kadr Wspólnot Europejskich w zakresie doboru 
pracowników”

 ο Sprawozdanie specjalne nr 5/2009 pt. „Zarządzanie środkami finansowymi przez 
Komisję”

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu
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Zakres

01 
Unijne zamówienia publiczne są kluczowym instrumentem polityki na rzecz tworze
nia jednolitego rynku. Przepisy w dziedzinie zamówień mają na celu między innymi 
zapewnienie tego, aby zasady i podstawowe wolności wpisane do TFUE były prze
strzegane podczas udzielania zamówień publicznych1.

02 
W 2011 r. wydatki publiczne UE27 na roboty, towary i usługi stanowiły 19,7% ich PKB 
(2406 mld euro)2. Ok. 20% całkowitej kwoty wydatków publicznych podlega unijnym 
przepisom dotyczącym zamówień publicznych. W tym samym roku 42 mld euro 
przeznaczono na unijne fundusze strukturalne (EFRR, Fundusz Spójności i EFS), 
z czego duża część wykorzystywana jest w drodze zamówień publicznych3. W okresie 
2006–2009 transgraniczne zamówienia publiczne stanowiły ok. 15% wartości zamó
wień udzielanych w UE4.

03 
W UE ponad 250 tys. instytucji zamawiających organizuje rocznie ponad 2 mld 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych. Instytucje zamawiające mogą być 
podmiotami publicznymi lub, po spełnieniu pewnych warunków, także przedsięwzię
ciami prywatnymi.

04 
UE wspiera również otwarcie rynku zamówień publicznych poprzez międzynarodową 
konkurencję: UE jest sygnatariuszem Porozumienia w sprawie zamówień publicznych 
zawartego pod auspicjami WTO (GPA)5 oraz zawarła umowy o wolnym handlu, w któ
rych znajdują się przepisy dotyczące zamówień publicznych w państwach trzecich.

05 
Przepisy UE mają na celu zagwarantowanie, aby firmy ze wszystkich państw człon
kowskich miały możliwość ubiegania się o udzielenie im zamówień publicznych 
powyżej danych progów, aby usunąć prawne i administracyjne przeszkody uniemoż
liwiające udział w przetargach transgranicznych, aby zapewnić równe traktowanie 
i aby zlikwidować możliwość przeprowadzania dyskryminacyjnych procedur przetar
gowych poprzez zagwarantowanie przejrzystości:

a) dwie unijne dyrektywy (dyrektywa w sprawie udzielania zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi6 oraz dyrektywa sektorowa (woda, energetyka, 
transport i usługi pocztowe)7) regulują kwestie dotyczące przekraczających 
określoną wartość zamówień publicznych w UE i Europejskim Obszarze Gospo
darczym (EOG). Dokumenty te zostaną zastąpione zmienionymi dyrektywami, 
a także nową dyrektywą w sprawie udzielania koncesji8 przyjętą w dniu 15 stycz
nia 2014 r. Zamówienia w dziedzinie obronności9 i usług świadczonych w intere
sie ogólnym10 objęte są innymi przepisami;

b) w dyrektywach UE wprowadzono przepisy służące zapewnieniu przejrzystości, 
uregulowaniu procedur, tak aby dać wszystkim zainteresowanym oferentom 
uczciwe szanse, oraz ustanowieniu niedyskryminacyjnych specyfikacji technicz
nych. Unijne dyrektywy są transponowane do krajowych przepisów w dziedzinie 
zamówień, co tym samym zapewnia zharmonizowane ramy prawne w całej UE;

1 Swobodny przepływ towarów 
(art. 28 TFUE) i usług (art. 56), 
swoboda przedsiębiorczości 
(art. 49) oraz swoboda świad
czenia usług, niedyskryminacja 
i równe traktowanie, proporcjo
nalność, przejrzystość i wzajem
ne uznawanie (art. 18 i 53).

2 Streszczenie oceny skutków 
i skuteczności przepisów UE 
dotyczących zamówień publicz
nych (dokument roboczy służb 
DG ds. Rynku Wewnętrznego 
i Usług, http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocure
ment/docs/modernising_rules/
executivesummary_pl.pdf).

3 Europejski Trybunał Obrachun
kowy, sprawozdanie roczne za 
rok budżetowy 2011, s. 120 i 152 
(Dz.U. C 344 z 12.11.2012, s. 1). Do
kładna kwota wydatków zreali
zowanych w ramach zamówień 
publicznych jest niedostępna.

4 Bezpośrednie zamówienia trans
graniczne stanowią jedynie 1,6% 
udzielonych zamówień i ok. 3,5% 
wartości wszystkich zamówień 
udzielonych w latach 2006–2009. 
Pośrednie zamówienia transgra
niczne realizowane poprzez za
graniczne podmioty zależne lub 
spółki zależne stanowiły 11,4% 
udzielonych zamówień i 13,4% 
wartości wszystkich zamówień 
w tym samym okresie.

5 GPA jest porozumieniem 
wielostronnym mającym na celu 
otwieranie rynków na międzyna
rodową konkurencję i na mocy 
którego powierza się prawa 
i obowiązki sygnatariuszom GPA.

6 Dyrektywa 2004/18/WE Par
lamentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania 
zamówień publicznych na robo
ty budowlane, dostawy i usługi 
(Dz.U. L 134 z 30.4.2004, s. 114).

7 Dyrektywa 2004/17/WE Parla
mentu Europejskiego i Rady 
z dnia 31 marca 2004 r. koordy
nująca procedury udzielania 
zamówień przez podmioty dzia
łające w sektorach gospodarki 
wodnej, energetyki, transportu 
i usług pocztowych (Dz.U. L 134 
z 30.4.2004, s. 1).

8 Nowe zasady udzielania zamó
wień zostały zatwierdzone przez 
Parlament Europejski w dniu 
15 stycznia 2014 r. Państwa człon
kowskie mają czas do kwietnia 
2016 r. na wdrożenie nowych 
przepisów do prawa krajowego. 
Nowe przepisy stanowią całko
witą modernizację obecnych 
unijnych zasad w dziedzinie 
zamówień publicznych i po 
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c) celem europejskich przepisów jest zagwarantowanie oferentom prawnego 
zadośćuczynienia względem instytucji zamawiających, które nie przestrzegają 
tych przepisów11, a istnieje obszerne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości 
dotyczące wykładni i stosowania dyrektyw UE, a także na temat ogólnych zasad 
równego traktowania i przejrzystości;

d) w przypadku zamówień o wartości poniżej kwot progowych państwa członkow
skie mają swobodę wyboru w stosowaniu unijnych przepisów. Niemniej swobo
da państw członkowskich w zakresie opracowania swoich własnych krajowych 
przepisów w dziedzinie zamówień publicznych jest ograniczona wymogiem 
uwzględniania orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości dotyczącego ogólnych 
zasad równego traktowania i przejrzystości.

06 
Wydatki z budżetu UE, którymi zarządzają unijne instytucje i agencje, podlegają 
również unijnym przepisom w dziedzinie zamówień publicznych zgodnie z rozporzą
dzeniem finansowym.

07 
Według OECD udzielanie zamówień publicznych jest działaniem rządowym najbar
dziej narażonym na marnotrawienie środków, oszustwo i korupcję z powodu swojej 
złożoności, rozmiaru i przepływów finansowych, które generuje, a także z powodu 
bliskiej interakcji między sektorem publicznym a sektorem prywatnym12.

08 
Przejrzysta i otwarta polityka w dziedzinie zamówień publicznych może jednak być 
ważnym narzędziem na rzecz zwalczania korupcji. DG ds. Budżetu, DG ds. Polityki 
Regionalnej i Miejskiej i Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych spo
rządziły obszerne wytyczne dla zarządzających, którzy przeprowadzają i kontrolują 
procedury udzielania zamówień, a celem tych wytycznych jest dopilnowanie, aby 
przepisy w dziedzinie zamówień publicznych były stosowane prawidłowo zarówno 
w odniesieniu do wydatków administracyjnych, jak i wydatków operacyjnych.

Ustalenia

09 
Zamówienia publiczne są ryzykownym obszarem, w którym niewłaściwe zachowa
nia i praktyki, takie jak konflikty interesów, faworyzowanie, oszustwa i korupcja, 
mogą pojawić się na wszystkich etapach, zakłócić uczciwą konkurencję i zniechęcić 
oferentów.

10 
Przeprowadzanie zamówień publicznych we właściwy sposób przynosi oszczędności 
budżetom publicznym i dobre rządy w odniesieniu do wykorzystania tych środków 
poprzez wprowadzanie dyscypliny w celu zachęcania do lepszego wykorzystania 
zasobów, większej wydajności i zmniejszenia ryzyka faworyzowania lub korupcji 
w zamówieniach publicznych.

raz pierwszy określono w nich 
wspólne unijne standardy doty
czące udzielania koncesji w celu 
wspierania uczciwej konkurencji 
i zapewnienia najlepszego 
stosunku uzyskanych korzyści 
do poniesionych kosztów 
poprzez wprowadzenie nowych 
kryteriów udzielania zamó
wień, w których większy nacisk 
kładzie się na kwestie związane 
z ochroną środowiska, aspektami 
społecznymi i innowacyjnością. 
Państwa członkowskie będą 
w różnym tempie przyjmować 
i wdrażać nowe dyrektywy 
w swoich ustawodawstwach 
krajowych i dlatego też przepisy 
w dziedzinie zamówień będą 
bardziej skomplikowane zwłasz
cza w okresie do stycznia 2016 r., 
ponieważ obowiązywać będą 
różne zestawy przepisów. Nowe 
przepisy mają na celu uproszcze
nie procedury zamówień oraz 
zwiększenie jej elastyczności po
przez umożliwienie stosowania 
w większym stopniu procedury 
negocjacyjnej z uprzednim 
ogłoszeniem. Może to zwiększyć 
ryzyko niestosowania procedur 
dotyczących przejrzystości 
i równego traktowania.

9 Dyrektywa Parlamentu Euro
pejskiego i Rady 2009/81/WE 
z dnia 13 lipca 2009 r. w sprawie 
koordynacji procedur udzielania 
niektórych zamówień na roboty 
budowlane, dostawy i usługi 
przez instytucje lub podmioty 
zamawiające w dziedzinach 
obronności i bezpieczeństwa 
i zmieniająca dyrektywy 
2004/17/WE i 2004/18/WE (Dz.U. 
L 216 z 20.8.2009, s. 76).

10 W odniesieniu do zamówień do
tyczących usług świadczonych 
w interesie ogólnym (energetyka, 
telekomunikacja, transport, radio 
i telewizja, usługi pocztowe, 
szkoły, zdrowie i usługi socjalne) 
UE posiada wspólne zasady 
w celu zwiększenia konkuren
cyjności przy jednoczesnym 
poszanowaniu różnorodności 
w systemach krajowych.

11 Dyrektywa odwoławcza: dyrek
tywa 2007/66/WE Parlamentu 
Europejskiego i Rady z dnia 
11 grudnia 2007 r. zmieniająca 
dyrektywy Rady 89/665/EWG 
i 92/13/EWG w zakresie poprawy 
skuteczności procedur odwo
ławczych w dziedzinie udzielania 
zamówień publicznych (Dz.U. 
L 335 z 20.12.2007, s. 31).

12 OECD, Zwalczanie korupcji 
w sektorze publicznym: uczci
wość w zamówieniach publicz
nych (www.oecd.org/gov/ethics/
integrityinpublicprocurement.
htm).
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11 
We własnych zamówieniach Komisji stosowanie umów ramowych może ograniczać 
dostęp do rynku dla MŚP, umożliwiając świadczenie zamawianych usług wyłącznie 
wielkim organizacjom.

12 
Istnieje również ryzyko, że kolejne zamówienia będą opiewać na kwoty niewiele 
niższe od limitów, powyżej których należy stosować przepisy dotyczące zamówień 
publicznych.

13 
W państwach członkowskich ogromna liczba instytucji zamawiających, które zarzą
dzają budżetami o różnej wielkości i o bardzo różnych zdolnościach administracyj
nych oraz przeprowadzają postępowania o udzielenie zamówień w złożonym środo
wisku prawnym z unijnymi, krajowymi i czasami regionalnymi wymogami, oznacza, 
że istnieje szerokie pole wystąpienia błędów. Ponadto ramy prawne mogą dodawać 
warstwę sztywności w przypadku skomplikowanych zamówień i powodować wyższe 
koszty administracyjne związane z zamówieniem.

14 
Przeprowadzone przez Trybunał kontrole zgodności ujawniły stale wysokie pozio
my błędu dotyczące przestrzegania przepisów w dziedzinie zamówień publicznych 
w obszarze polityki spójności. Trybunał zauważył, że różne błędy, które wpływają na 
zarządzanie tymi zamówieniami, stanowią istotną część szacowanego poziomu błędu 
dla obszaru polityki spójności. Na przykład w 2012 r. kwantyfikowalne błędy związa
ne z nieprzestrzeganiem unijnych lub krajowych przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych stanowiły 52% szacowanego poziomu błędu w obszarze polityki regio
nalnej (najbardziej prawdopodobny poziom błędu wynosił 6,8%) oraz 26% szaco
wanego poziomu błędu w obszarze zatrudnienia i spraw społecznych (najbardziej 
prawdopodobny poziom błędu wynosił 3,2%)13.

15 
Z doświadczeń Trybunału wynika, że najczęstsze naruszenia procedur udzielania 
zamówień to między innymi:

a) nieuzasadnione bezpośrednie udzielanie zamówienia, w tym bezpośrednie 
udzielanie zamówienia na dodatkowe roboty lub usługi o wartości przekraczają
cej limity określone w przepisach unijnych i krajowych;

b) podział zamówienia na części w celu obejścia przepisów w dziedzinie zamówień 
publicznych;

c) niewystarczające działania promujące przetargi/ decyzje o udzieleniu zamówie
nia lub zupełny brak takich działań;

d) stosowanie nieodpowiednich specyfikacji technicznych i kryteriów wyboru ogra
niczających konkurencję;

e) stosowanie nieprawidłowych metod oceny złożonych ofert;

13 Europejski Trybunał 
Obrachunkowy, sprawozdanie 
roczne za rok budżetowy 2012, 
pkt 5.26, 5.33, 6.10 i 6.15.
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f) łamanie zasady równego traktowania oferentów w postępowaniach o udzielenie 
zamówienia;

g) istotne zmiany w warunkach zamówienia już po jego udzieleniu; oraz

h) uchybienia w dokumentacji (dokumentach przetargowych, procedurach oceny).

Jakie działania należy podjąć / Jakie zalecenia 
Trybunał wydawał w przeszłości

16 
Z doświadczenia Trybunału w kontrolowaniu zamówień publicznych wynika, że 
powtarzające się problemy z nieprzestrzeganiem przepisów, które prowadzą do 
istotnych błędów wpływających na legalność i prawidłowość transakcji, związane są 
ze słabym wdrożeniem istniejących przepisów oraz że wciąż istnieje wiele możliwości 
poprawy na szczeblu wykonawczym.

17 
Z kolejnych ocen przeprowadzanych na zlecenie Komisji wynikało, że należy uprościć 
unijne przepisy w dziedzinie zamówień publicznych. Jednak nowe dyrektywy (które 
mają zostać wdrożone w ciągu następnych 24 miesięcy)14 wprowadzają wymogi dla 
instytucji zamawiających, które mają uwzględniać kwestie społeczne i środowisko
we w prowadzonej przez siebie polityce w dziedzinie zamówień publicznych. Nowe 
przepisy upraszczają procedury, według których mają działać instytucje zamawiają
ce, ale mogą z kolei utrudniać ich wdrożenie, jeśli stosowane będą zasady równego 
traktowania i przejrzystości. Wprowadzają one również element subiektywności 
i dodatkowej złożoności, jeśli stosowanie zasad dotyczących kwestii społecznych 
i środowiskowych będzie zależało od ich interpretacji.

18 
Komisja mogłaby odegrać pewną rolę w gromadzeniu i upowszechnianiu dobrych 
praktyk zarówno wewnątrz UE, jak i poza jej granicami, aby decydenci w państwach 
politycznych mogli się nawzajem od siebie uczyć. Mogłaby ona ułatwić tworzenie 
sieci kontaktów i koordynację działań w tej dziedzinie w państwach członkowskich.

14 Wnioski przedstawione 
w grudniu 2011 r. zostały 
przyjęte przez Radę w czerwcu 
2013 r. i zatwierdzone przez 
Parlament Europejski w dniu 
15 stycznia 2014 r. [dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/24/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie 
zamówień publicznych, 
uchylająca dyrektywę 
2004/18/WE (Dz.U. L 94 
z 28.3.2014, s. 65); dyrektywa 
Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2014/23/UE z dnia 
26 lutego 2014 r. w sprawie 
udzielania koncesji (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 1); 
dyrektywa Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2014/25/
UE z dnia 26 lutego 2014 r. 
w sprawie udzielania 
zamówień przez podmioty 
działające w sektorach 
gospodarki wodnej, 
energetyki, transportu i usług 
pocztowych, uchylająca 
dyrektywę 2004/17/WE (Dz.U. 
L 94 z 28.3.2014, s. 243)].
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Przydatna lektura / Sprawozdania i opinie ETO

 ο Sprawozdanie o zwalczaniu korupcji w UE, sekcja IV, Zamówienia publiczne (COM(2014) 38 final z dnia 3 lutego 2014 r.)

 ο Opinia nr 4/2011 na temat zielonej księgi Komisji w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień 
publicznych

 ο Streszczenie oceny skutków i skuteczności przepisów UE dotyczących zamówień publicznych (http://ec.europa.eu/
internal_market/publicprocurement/docs/modernising_rules/executivesummary_pl.pdf)

 ο Strona internetowa DG ds. Rynku Wewnętrznego i Usług

 ο Roczne sprawozdanie ETO za rok 2012, rozdziały 1, 5 i 6

 ο Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych: Wskaźniki ostrzegawcze w dziedzinie zamówień publicznych 
/ schematy oszustw

Więcej informacji

Prosimy o kontakt z rzecznikiem prasowym Trybunału:
email: press@eca.europa.eu

Niniejszy przegląd horyzontalny został przyjęty przez Trybunał Obrachunkowy 
w Luksemburgu na posiedzeniu w dniu 25 lipca 2014 r.

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego,

 Vítor Manuel da SILVA CALDEIRA 
 Prezes



JAK OTRZYMAĆ PUBLIKACJE UE

Publikacje bezpłatne:

•  jeden egzemplarz: 
w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

•  kilka egzemplarzy (lub mapy, plakaty): 
w przedstawicielstwach Unii Europejskiej (http://ec.europa.eu/represent_pl.htm) 
w (http://eeas.europa.eu/delegations/index_pl.htm)
kontaktując http://europa.eu/europedirect/index_pl.htm)  
lub dzwoniąc pod numer 00 800 6 7 8 9 10 
(*) Informacje są udzielane nieodpłatnie, większość połączeń również jest bezpłatna (niektórzy operatorzy, hotele lub telefony  publiczne mogą 
naliczać opłaty).

Publikacje płatne:

• w EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu)

Płatne subskrypcje:

•  u dystrybutorów Urzędu Publikacji Unii Europejskiej  
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_pl.htm)



Q
J0614039PLN

EUROPEJSKI
TRYBUNAŁ
OBRACHUNKOWY


	SPIS TREŚCI
	CZĘŚĆ I
	STRESZCZENIE
	CZĘŚĆ II – OPTYMALNE WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UE: PRZEGLĄD HORYZONTALNY DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ DLA FINANSOWEGO ZARZĄDZANIA BUDŻETEM UE
	SPIS TREŚCI
	WSTĘP
	CZYM SĄ FINANSE UE I W JAKI SPOSÓB SIĘ NIMI ZARZĄDZA?
	BUDŻET UE
	KONKRETNE DZIAŁANIA W ODPOWIEDZI NA KRYZYS FINANSOWY I KRYZYS ZADŁUŻENIOWY
	ZŁOŻONOŚĆ SYSTEMU BUDŻETOWEGO UE


	JAKIE SĄ ZAGROŻENIA DLA NALEŻYTEGO ZARZĄDZANIA FINANSAMI?
	NIEPRAWIDŁOWOŚCI I ICH PRZYCZYNY
	LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW UE: WYDATKOWANIE PIENIĘDZY ZGODNIE Z PRZEPISAMI
	NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI: UZYSKIWANIE REZULTATÓW Z BUDŻETU UE
	NIEKTÓRE KONKRETNE CZYNNIKI RYZYKA

	JAKIE SĄ MOŻLIWOŚCI I JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ?
	UKIERUNKOWANIE NA REZULTATY I UNIJNĄ WARTOŚĆ DODANĄ
	UKIERUNKOWANIE NA ZARZĄDZANIE WYDAJNOŚCIĄ
	UKIERUNKOWANIE NA ZARZĄDZANIE BUDŻETEM
	MECHANIZMY KONTROLI I KORZYSTANIE Z WYNIKÓW PRACY INNYCH PODMIOTÓW
	PRZEGLĄD ŚRÓDOKRESOWY

	ZAŁĄCZNIK I – ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ PODCZAS WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z BUDŻETU UE	
	CZĘŚĆ III – OPTYMALNE WYKORZYSTYWANIE ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH UE: PRZEGLĄD HORYZONTALNY DOTYCZĄCY ZAGROŻEŃ DLA FINANSOWEGO ZARZĄDZANIA BUDŻETEM UE: INDYWIDUALNE ARKUSZE INFORMACYJNE
	SPIS TREŚCI
	DOCHODY
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY POBRANE W 2012 R. DOCHODY SĄ PRAWIDŁOWE I KOMPLETNE ORAZ CZY ZARZĄDZA SIĘ NIMI NALEŻYCIE?

	CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA
	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	WRF 1 – INTELIGENTNY WZROST SPRZYJAJĄCY WŁĄCZENIU SPOŁECZNEMU
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY BUDŻET NA ROK 2012 JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI? (LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW)
	CZY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZA SIĘ WYDATKAMI I CZY WYWIERAJĄ ONE WPŁYW? (NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI)

	CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA
	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	WRF 2 – ZASOBY NATURALNE
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY BUDŻET NA ROK 2012 JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI? (LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW)
	CZY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZA SIĘ WYDATKAMI I CZY WYWIERAJĄ ONE WPŁYW? (NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI)

	CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA
	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	WRF 3 – BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY BUDŻET NA ROK 2012 JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI? (LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW)
	CZY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZA SIĘ WYDATKAMI I CZY WYWIERAJĄ ONE WPŁYW? (NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI)

	OBAWY ZWIĄZANE Z RYZYKIEM
	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	WRF 4 – GLOBALNY WYMIAR EUROPY
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY BUDŻET NA ROK 2012 JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI? (LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW)
	CZY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZA SIĘ WYDATKAMI I CZY WYWIERAJĄ ONE WPŁYW? (NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI)

	CZYNNIKI WYSOKIEGO RYZYKA
	SZCZEGÓLNE CZYNNIKI RYZYKA W RÓŻNYCH REGIONACH GEOGRAFICZNYCH

	MOŻLIWE ROZWIĄZANIA
	KOMISJA

	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	WRF 5 – ADMINISTRACJA
	ZAKRES
	USTALENIA
	CZY BUDŻET NA ROK 2012 JEST REALIZOWANY ZGODNIE Z PRZEPISAMI? (LEGALNOŚĆ I PRAWIDŁOWOŚĆ WYDATKÓW)
	CZY WŁAŚCIWIE ZARZĄDZA SIĘ WYDATKAMI I CZY WYWIERAJĄ ONE WPŁYW? (NALEŻYTE ZARZĄDZANIE FINANSAMI)

	OBAWY ZWIĄZANE Z WYSOKIM RYZYKIEM
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI

	ZAMÓWIENIA PUBLICZNE
	ZAKRES
	USTALENIA
	JAKIE DZIAŁANIA NALEŻY PODJĄĆ / JAKIE ZALECENIA TRYBUNAŁ WYDAWAŁ W PRZESZŁOŚCI
	PRZYDATNA LEKTURA / SPRAWOZDANIA I OPINIE ETO
	WIĘCEJ INFORMACJI




