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Sprawozdanie roczne za 2015 r.  

Najczęściej zadawane pytania 

 
1. Czy Europejski Trybunał Obrachunkowy zaaprobował sprawozdanie finansowe za 2015 r.? 

Tak. Trybunał zaaprobował sprawozdanie finansowe za 2015 r., gdyż uznał je za wiarygodne (wydał 
„opinię bez zastrzeżeń”). Począwszy od 2007 r., Trybunał wydawał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu 
do każdego roku budżetowego. Trybunał stwierdza, że sprawozdanie finansowe za 2015 r. przedstawia 
rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Unii Europejskiej oraz jej wyniki za 
badany rok. 

Oprócz opinii na temat sprawozdania finansowego Trybunał zobowiązany jest również do wydania 
opinii – na podstawie badań kontrolnych – czy płatności leżące u podstaw rozliczeń były dokonywane 
zgodnie z przepisami unijnymi. W 2015 r. szacowany poziom błędu w tych transakcjach był po raz 
kolejny zbyt wysoki (3,8%), by Trybunał mógł wydać opinię bez zastrzeżeń w zakresie prawidłowości 
wydatków. 

2. Czy w zarządzaniu finansami UE następuje poprawa? 

Wyniki badań kontrolnych pokazują, że w ostatnich latach zarządzanie finansami UE pozostaje w dużej 
mierze bez zmian – szacowany poziom błędu nie wzrósł ani nie obniżył się w znaczący sposób. 
Niemniej jednak utrzymuje się on powyżej tzw. progu istotności (poziomu, poniżej którego błędy nie 
mają znaczącego wpływu) wynoszącego 2%. Sytuacja różni się w zależności od obszaru wydatków, 
a jedynym obszarem, w którym szacowany poziom błędu kształtuje się poniżej progu istotności, są 
wydatki administracyjne UE. Trybunał wielokrotnie zalecał usprawnienie systemów kontroli 
na poziomie krajowym i unijnym oraz dalsze uproszczenie zasad, tak aby poprawić jakość 
wydatkowania i zmniejszyć poziom błędu. 

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

Wartość 3,8% to szacunek kwot, które nie powinny były zostać wypłacone z budżetu UE, ponieważ nie 
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zostały wykorzystane zgodnie z przepisami UE, a zatem nie spełniły celów określonych przez Radę 
i Parlament w prawodawstwie unijnym. 

Do typowych błędów zalicza się płatności na rzecz niekwalifikujących się beneficjentów lub projektów 
bądź też zamówienia na usługi, towary lub inwestycje z naruszeniem przepisów dotyczących udzielania 
zamówień publicznych. 

4. Łączny budżet UE w 2015 r. wyniósł 145,9 mld euro, a poziom błędu – 3,8%. Czy oznacza to, że 
zmarnowano 5,5 mld euro środków UE? 

Nie. Takie podejście może wprowadzać w błąd. W ramach przeprowadzanych kontroli Trybunał 
sprawdza, czy środki UE zostały spożytkowane zgodnie z ich przeznaczeniem, czy naliczone koszty 
zostały właściwie obliczone i czy spełniono warunki kwalifikowalności. Do tych elementów odnosi się 
wartość wynosząca 3,8%. 

Niektóre z wykrytych błędów dotyczą płatności, które nie spełniały warunków kwalifikowalności. Tak 
było na przykład w przypadku wsparcia udzielonego na badania naukowe podmiotowi 
zaklasyfikowanemu jako „małe lub średnie przedsiębiorstwo”, mimo że w rzeczywistości stanowił on 
własność dużej firmy lub gdy rolnicy składali niepoprawne deklaracje dotyczące powierzchni gruntów.  

W takich przypadkach unijne środki nadal mogły jednak wywołać pewien pozytywny skutek i przynieść 
korzyści, mimo że nie przestrzegano w pełni warunków dotyczących ich wykorzystania. Z drugiej strony 
do marnotrawstwa może dojść, nawet gdy środki są wydatkowane legalnie i prawidłowo. Stało się tak 
na przykład podczas budowy portu, opisanej w jednym z najnowszych sprawozdań specjalnych 
Trybunału, przy której nie uwzględniono, w jaki sposób będą kształtowały się poziomy przewozów 
towarowych w przyszłości. 

5. Jak powstają błędy? 

Do błędów dochodzi, gdy beneficjenci nie przestrzegają odpowiednich przepisów przy ubieganiu się 
o środki z budżetu UE. Aby beneficjenci mogli ubiegać się o wsparcie unijne, wymaga się od nich 
przestrzegania określonych przepisów unijnych, a niekiedy także krajowych. Mają one zagwarantować, 
że wydatki zostaną przeznaczone na cele określone przez Radę i Parlament. 

Do błędów dochodzi, gdy przepisy te zostają złamane, na przykład gdy rolnicy nie przestrzegają 
podjętych zobowiązań środowiskowych, promotorzy projektów nie stosują się do zasad udzielania 
zamówień publicznych, a ośrodki badawcze wnioskują o zwrot kosztów niezwiązanych z projektami 
finansowanymi ze środków UE. W sprawozdaniu rocznym za 2015 r. przedstawiono przykłady błędów 
wykrytych w trakcie badań kontrolnych. 

6. Czy jeśli w 2015 r. szacowany poziom błędu w płatnościach UE wyniósł 3,8%, oznacza to, że 
96,2% budżetu UE wydatkowano zgodnie z przepisami? 

Nie. Opinia Trybunału na temat wydatków UE opiera się na szerokiej próbie obejmującej wszystkie 
obszary polityki. Transakcje objęte próbą są szczegółowo badane, a wykryte błędy w miarę możliwości 
kwantyfikowane i wykorzystywane do obliczenia szacowanego poziomu błędu. 

Istnieje jednak wiele błędów, których Trybunał nie jest w stanie skwantyfikować, jak np. mniej 
poważne naruszenia przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych, nieprzestrzeganie 
przepisów dotyczących działań promocyjnych czy nieprawidłowa transpozycja dyrektyw UE do 
przepisów krajowych. Błędy takie nie są uwzględniane w poziomie błędu szacowanym przez Trybunał. 

7. Czy wykryte błędy stanowią nadużycia finansowe? 

W zdecydowanej większości przypadków tak nie jest. Nadużycie finansowe jest aktem umyślnego 
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oszustwa w celu odniesienia korzyści. Choć w toku standardowych procedur kontrolnych może być 
trudno wskazać przypadki nadużycia finansowego, każdego roku w trakcie badań kontrolnych Trybunał 
stwierdza przypadki podejrzeń popełnienia nadużycia. Wszystkie te przypadki są zgłaszane do OLAF 
(Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych), który przeprowadza dochodzenie 
i w razie konieczności monitoruje każdy taki przypadek we współpracy z władzami państw 
członkowskich. 

8. Kto jest odpowiedzialny za błędy – państwa członkowskie czy Komisja? 

Faktyczny tryb zarządzania ma jedynie ograniczony wpływ na poziom błędu. W przypadku wydatków 
objętych zarządzaniem dzielonym z państwami członkowskimi Trybunał wciąż wykrywa niemal taki 
sam szacowany poziom błędu (4,0%), jak w przypadku wydatków zarządzanych bezpośrednio przez 
Komisję (3,9%). Najwyższe szacowane poziomy błędu wystąpiły ponownie w wydatkach w ramach 
działów „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” (5,2%) i „Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia” (4,4%). Najniższy szacowany poziom błędu wystąpił w wydatkach 
administracyjnych (0,6%). 

Na poziom błędu w różnych obszarach wydatków w dalszym ciągu wpływają przede wszystkim różnice 
pod względem ryzyka między programami zwrotu poniesionych wydatków a programami opartymi na 
uprawnieniach do płatności. W przypadku programów zwrotu poniesionych wydatków UE zwraca 
kwalifikowalne koszty kwalifikowalnych działań na podstawie zestawień poniesionych wydatków 
przedstawionych przez beneficjentów. Inaczej jest w przypadku programów opartych na 
uprawnieniach do płatności, w ramach których płatności dokonuje się pod warunkiem spełnienia 
określonych wymogów, a nie na zasadzie zwrotu kosztów. Programy zwrotu kosztów są powiązane ze 
znacznie wyższym poziomem błędu (5,2%) niż te oparte na uprawnieniach do płatności (1,9%). 

Zasadniczo wina za popełnienie błędu spoczywa na tych, którzy sporządzają niepoprawne wnioski 
o dofinansowanie. Systemy kontroli zarówno na poziomie państw członkowskich, jak i na poziomie UE 
powinny jednak w pierwszej kolejności zapobiegać rozpatrywaniu tego rodzaju wniosków lub 
umożliwiać ich wykrycie i skorygowanie tuż po otrzymaniu. 

9. Komisja może wystąpić do państw członkowskich o zwrot nieprawidłowo wydatkowanych 
środków. Jaki ma to wpływ na poziom błędu? 

Gdyby w odniesieniu do zbadanych przez Trybunał płatności za 2015 r. nie zastosowano takich właśnie 
środków naprawczych, ogólny szacowany poziom błędu wyniósłby 4,3%, a nie 3,8%. Mimo działań, 
które Komisja podjęła na rzecz ulepszenia oceny ryzyka i wpływu działań naprawczych, sytuacja w tym 
zakresie wciąż wymaga poprawy. 

Gdyby Komisja, organy państw członkowskich lub niezależni biegli rewidenci wykorzystali wszystkie 
dostępne informacje, mogliby zapobiec powstaniu znacznej części błędów lub je wykryć i skorygować 
zanim zostały dokonane związane z nimi płatności. 

Wykorzystanie wszystkich dostępnych informacji mogło na przykład doprowadzić do obniżenia 
poziomu błędu o 3,2 punktu procentowego w przypadku wydatków w obszarze „Rozwój obszarów 
wiejskich, środowisko naturalne, działania w dziedzinie klimatu i rybołówstwo” (5,3%), o 3,0 punkty 
procentowe w obszarze „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” (5,2%), a o 0,9 punktu 
procentowego w obszarze rolnictwa – EFRG (2,2%). 

Wszystkie informacje na temat sprawozdania rocznego za 2015 r. są dostępne w 23 językach UE na stronie 
internetowej www.eca.europa.eu. 

http://www.eca.europa.eu/�
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