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Europejski Trybunał Obrachunkowy
jest instytucją Unii Europejskiej powołaną w 1977 r. z siedzibą w Luksemburgu. 
W jego skład wchodzi 28 członków, po jednym z każdego państwa 
członkowskiego UE. Członkowie mianowani są przez Radę, po konsultacji 
z Parlamentem Europejskim, na podstawie kandydatur przedstawionych przez 
rządy państw członkowskich. Trybunał zatrudnia około 900 osób – obywateli 
wszystkich krajów UE. Wśród kontrolerów Trybunału znajdują się specjaliści 
w zakresie rachunkowości, ekonomii, administracji publicznej i prawa.

Kontrola celów, na jakie przeznaczane są 
pieniądze UE
Trybunał sprawdza, czy polityka Unii w obszarach finansowanych  
z budżetu UE jest prawidłowo realizowana i czy nakłady 
są proporcjonalne do efektów.

Kontrole finansowe
 • weryfikacja poprawności rozliczeń UE

Kontrole zgodności
 • weryfikacja zgodności dochodów i wydatków UE z przepisami

Kontrole wykonania zadań
 • weryfikacja rozsądnego wydatkowania pieniędzy UE

Kontrola 

środków UE 
na całym świecie



Poprawa zarządzania finansami UE
Kontrolerzy Trybunału badają wszystkie aspekty wydatkowania środków unijnych, 
aby stwierdzić, w jaki sposób można poprawić skuteczność i zapewnić ich 
lepsze wykorzystanie. Komisja Europejska realizuje niemal wszystkie zalecenia 
wydane przez Trybunał. Prowadzą one do poprawy zarządzania finansami UE 
na wszystkich poziomach. Prace Trybunału stanowią pomoc dla Parlamentu 
Europejskiego i Rady przy podejmowaniu właściwych decyzji w ramach unijnego 
procesu ustawodawczego i przyjmowania budżetu Unii.

Nowe zadania
Unia Europejska otrzymała nowe uprawnienia w zakresie zapobiegania skutkom 
kryzysu finansowego i gospodarczego. W związku z tym Trybunałowi powierzono 
kontrolę niektórych aspektów nowych mechanizmów zarządzania, takich 
jak rola Europejskiego Banku Centralnego w procesie nadzorowania sektora 
bankowego w strefie euro. Zadanie Trybunału polega na ocenie skuteczności 
tych mechanizmów.

Unijny organ 
kontroli



Rozliczalność w zakresie wykorzystania 
środków finansowych UE
Ostateczna odpowiedzialność za prawidłowe wykorzystanie środków z budżetu 
Unii spoczywa co prawda na Komisji Europejskiej, jednak około 90% tych środków 
jest wydawanych we współpracy z władzami krajowymi, regionalnymi i lokalnymi 
państw UE lub innych krajów.

Co roku Trybunał przeprowadza w całej Unii i poza nią tysiące wizyt kontrolnych 
obejmujących osoby i organizacje, które otrzymują środki finansowe z UE.

Sprawozdania z kontroli są publikowane na stronie internetowej Trybunału 
(eca.europa.eu) w 23 językach urzędowych UE.

Sprawozdania z kontroli przeprowadzonych przez Trybunał odgrywają kluczową 
rolę w sprawowaniu skutecznego, demokratycznego nadzoru nad pracami Komisji 
Europejskiej przez Parlament Europejski i Radę: rozliczalność UE w praktyce.

Wkład Trybunału w rozliczalność UE
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http://www.eca.europa.eu/Pages/Splash.aspx


Kontrola budżetu UE

Zasoby 
naturalne 

40,48%
Spójność  
33,89%

Sprawozdanie roczne
Trybunał co roku sprawdza, czy rozliczenia UE są poprawne oraz czy 
transakcje w zakresie dochodów i wydatków UE są zgodne z przepisami. 
W tym celu bada próbę około 1200 płatności z budżetu UE – przeprowadza 
wizyty kontrolne obejmujące wiele różnych osób lub organizacji 
otrzymujących środki unijne i na miejscu weryfikuje, czy zostały spełnione 
warunki płatności.

Rozliczenia UE są wiarygodne, lecz nie zawsze zgodne 
z przepisami
W sprawozdaniu rocznym za 2013 r. Trybunał stwierdził, że:

 • rozliczenia UE były poprawne, a

 • transakcje w zakresie dochodów UE były zgodne z przepisami, lecz

 • w zakresie wydatków UE wykryto zbyt wiele błędów, by wydać opinię 
bez zastrzeżeń.

Poziom błędu różni się w zależności od obszaru wydatkowania. Prace 
Trybunału wykazały, że na błędy podatne są w szczególności obszary 
polityki regionalnej i rozwoju obszarów wiejskich – podlegające zarządzaniu 
dzielonemu z państwami członkowskimi UE.

Bezpieczeństwo i obywatelstwo 1,48%

Administracja 5,96%

Globalny wymiar Europy 5,75%

Konkurencyjność 12,08%

Inne 0,36%

Wydatki UE w 2015 r. ogółem
145,3 mld euro



Kontrola wykonania 
zadań UE

Sprawozdanie specjalne: Transport 

Wydatki UE na budowę dróg

Trybunał przeprowadził kontrole 24 projektów drogowych w Niemczech, Grecji, 
Polsce i Hiszpanii, które były współfinansowane ze środków UE. Łączna wartość 
tych projektów wyniosła ponad 3 mld euro. Większość wybudowanych dróg 
przyczyniła się do zwiększenia bezpieczeństwa i skrócenia czasu podróży.

Trybunał ustalił, że różnice pomiędzy ostatecznymi kosztami budowy podobnych 
dróg w zależności od kraju sięgały 43%. Zjawiska tego nie można wyjaśnić 
zróżnicowaniem geograficznym ani różnymi kosztami pracy w tych krajach. 
Koszt budowy dróg był średnio o 23% wyższy niż pierwotnie zakładano, 
a opóźnienia w realizacji projektów wynosiły średnio dziewięć miesięcy. 
Ponadto na ukończonych drogach panował zwykle 
mniejszy ruch niż prognozowano, co oznacza, że można 
było zastosować tańsze rozwiązania.

Trybunał zalecił, aby:

 • wyznaczyć jasne cele w zakresie czasu podróży, 
poprawy bezpieczeństwa i stopnia użytkowania dróg,

 • uzależnić dofinansowanie ze środków UE od 
wykorzystania opłacalnych rozwiązań technicznych,

 • zapewnić konkurencyjność w zakresie projektów 
budowlanych na poziomie całej UE.



Trybunał odnotował, że choć programy UE zostały dobrze zaplanowane przez 
Komisję Europejską, przy realizacji większości z nich wystąpiły opóźnienia, 
a w przypadku niektórych programów osiągnięto ograniczony postęp. Komisja 
napotkała poważne przeszkody w zarządzaniu udzielaną pomocą wynikające 
z szybko zmieniających się warunków oraz ze słabości organów krajowych.

Szacuje się, że – mimo pomocy finansowej i międzynarodowej pomocy humanitarnej 
udzielonej Haiti – pod koniec 2013 r. około 210 tys. osób nadal żyło w miasteczkach 
namiotowych.

Trybunał zalecił, aby Komisja:

 • poprawiła swoje zdolności zarządzania ryzykiem i zdolności reagowania na nie,

 • zapewniła skuteczne połączenie pomiędzy pomocą doraźną, współpracą 
na rzecz odbudowy i współpracą na rzecz rozwoju,

 • zabezpieczyła środki finansowe UE przed marnotrawieniem i korupcją.

Sprawozdanie specjalne: Pomoc rozwojowa 

 Wsparcie UE na rzecz odbudowy Haiti po 
trzęsieniu ziemi

Trybunał zbadał skuteczność wsparcia udzielonego przez UE na rzecz odbudowy 
Haiti po trzęsieniu ziemi z 2010 r., w którym zginęło 230 tys. ludzi, a 1,3 mln 
straciło dach nad głową. UE była głównym darczyńcą wśród wielu organizacji 
międzynarodowych, które zaofiarowały pomoc dla Haiti. Przekazała ona środki 
w wysokości 1,23 mld euro na sfinansowanie programów wsparcia w zakresie 
mieszkań, warunków sanitarnych i higieny, opieki zdrowotnej, bezpieczeństwa 
żywnościowego i systemów zaopatrzenia w wodę.
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