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W opinii unijnych kontrolerów nadal występują 
niedociągnięcia w dotacjach przyznawanych przez agencje 
unijne 

W nowym sprawozdaniu Europejskiego Trybunału Obrachunkowego stwierdzono niedociągnięcia 
w zarządzaniu przez agencje unijne przyznawanymi przez nie dotacjami. Unijni kontrolerzy krytykują 
systemy kontroli dotyczące dotacji w agencjach już od kilku lat. Mimo że skontrolowane agencje co 
do zasady stosują się do przepisów, zaobserwowano przykłady niedociągnięć w obszarach 
monitorowania wyników i oceny. W konkretnych przypadkach procedury wyboru projektów 
i przyznawania dotacji nie były w pełni zgodne z podstawowymi zasadami przejrzystości i równego 
traktowania. Kontrolerzy ostrzegają również przed utrzymującym się zagrożeniem wystąpienia 
konfliktów interesów.  

Kontrolerzy zbadali istniejące systemy i mechanizmy kontroli w pięciu agencjach: Europejskim 
Instytucie Innowacji i Technologii, Fronteksie – agencji odpowiedzialnej za granice zewnętrzne UE, 
Europejskiej Agencji Środowiska, Europejskim Urzędzie ds. Bezpieczeństwa Żywności oraz Europejskim 
Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób. Agencje te łącznie odpowiadały za nieco ponad 90% 
całości finansowania w formie dotacji w latach 2013-2015, co daje kwotę 740 mln euro. 

Z ustaleń kontrolerów wynika, że choć skontrolowane agencje co do zasady przyznawały i wypłacały 
dotacje zgodnie z przepisami, większość nie zbadała odpowiednio możliwości wykorzystania 
alternatywnych opcji finansowania, a w niektórych przypadkach dotacje nie stanowiły 
najskuteczniejszego narzędzia. W przypadku większości spośród skontrolowanych agencji można 
wprowadzić dalsze usprawnienia w procedurach przyznawania dotacji, systemach kontroli i sposobie 
pomiaru wyników. W opinii kontrolerów agencje nie oceniały odpowiednio skuteczności 
przyznawanych dotacji.  

http://www.eca.europa.eu/�


 

 

2 

– Dotacje co do zasady przyczyniały się do realizacji polityki agencji – stwierdził Louis Galea, członek 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialny za to sprawozdanie – jednak agencje nie 
ustanowiły odpowiednich systemów monitorowania i oceny działalności finansowanej 
z wykorzystaniem dotacji. 

Według zaleceń kontrolerów wszystkie agencje stosujące dotacje powinny: 

• badać, czy dotacja jest najbardziej skutecznym narzędziem finansowania przed uruchomieniem 
procedury jej przyznawania. We wszystkich uzasadnionych przypadkach należy stosować formy 
kosztów uproszczonych i bezpośrednie przyznawanie dotacji; 

• wskazać w swoich programach prac działania, które mają być realizowane z wykorzystaniem 
dotacji, zwracając szczególną uwagę na szczegółowe cele i oczekiwane rezultaty, a także 
planowane zasoby finansowe i ludzkie potrzebne do zrealizowania działań objętych z dotacjami; 

• ustanowić formalne procedury wewnętrzne zabezpieczające przed ewentualnymi konfliktami 
interesów oraz umożliwiające przestrzeganie zasad przejrzystości i równego traktowania 
w przypadku stosowania specjalnych procedur związanych z dotacjami; 

• nadal wzmacniać swoje systemy kontroli dotyczące realizacji projektów objętych dotacjami; 
• ustanowić systemy monitorowania wyników i związanej z nimi sprawozdawczości w oparciu 

o kluczowe wskaźniki wykonania zadań skoncentrowane na rezultatach i oddziaływaniu, a także 
o wyniki oceny ex post. 

 

Sprawozdanie specjalne nr 12/2016 „Agencje nie zawsze wykorzystują dotacje we właściwy i jednoznacznie 
skuteczny sposób” jest dostępne w 23 językach UE na stronie internetowej eca.europa.eu. 

 


