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UE musi odzyskać zaufanie obywateli – 
twierdzą kontrolerzy UE 
Nowy prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, Klaus-Heiner Lehne, ostrzega, że 
instytucje europejskie w pewnym stopniu utraciły zaufanie obywateli UE. Podczas prezentacji 
sprawozdania rocznego kontrolerów UE za 2015 r. na posiedzeniu Komisji Kontroli Budżetowej 
Parlamentu Europejskiego Klaus-Heiner Lehne zaznaczył, że w nadchodzących miesiącach 
i latach głównym wyzwaniem, przed którym stanie Unia, będzie odzyskanie tego zaufania. 
Stwierdził też, że potrzeba reform jest oczywista i że niezależnie od formy, jaką te reformy 
przybiorą, muszą opierać się na solidnych podstawach finansowych. Oznacza to, że Unia musi 
prowadzić solidną sprawozdawczość finansową, zagwarantować, że unijne przepisy finansowe 
będą odpowiednio stosowane, wykorzystywać środki w sposób gospodarny oraz zapewniać 
przejrzystość i wiarygodność rozliczeń.  

– Obywatele UE nie będą w stanie nabrać zaufania do instytucji unijnych, jeżeli nie będą 
przekonani, że dbamy o środki, które nam powierzyli, i że skrupulatnie rozliczamy się 
z podejmowanych w związku z nimi działań – stwierdził Klaus-Heiner Lehne. 

W tym roku z opracowanego przez kontrolerów unijnych sprawozdania rocznego wynika, że 
w programach dotacji opartych na zwrocie wydatków poniesionych przez beneficjentów 
występuje zazwyczaj wyższy poziom błędu niż w programach opartych na uprawnieniach do 
płatności. Trybunał zwraca też uwagę na zagrożenia dla zarządzania finansami związane 
z udzielaniem pomocy finansowej w formie pożyczek, gwarancji i inwestycji kapitałowych, 
bezpośrednio z budżetu UE lub za pośrednictwem różnych instrumentów. 

Podobnie jak w odniesieniu do każdego roku budżetowego począwszy od 2007 r. Trybunał 
zaaprobował sprawozdanie finansowe Unii Europejskiej za 2015 r. Kontrolerzy stwierdzili 
również, że w dochodach UE nie wystąpiły błędy. W przypadku wydatków oszacowany przez nich 
poziom błędu wyniósł jednak 3,8% (w 2014 r. było to 4,4%). Nie jest to miara nadużyć 
finansowych, braku wydajności czy marnotrawstwa. Są to szacunkowe kwoty, które nie powinny 
były zostać wypłacone, ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z przepisami unijnymi.  

Kontrolerzy wciąż wykrywają niemal taki sam szacowany poziom błędu w przypadku wydatków 
objętych zarządzaniem dzielonym z państwami członkowskimi (4,0%), jak w przypadku wydatków 
zarządzanych bezpośrednio przez Komisję (3,9%).  
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W sprawozdaniu podkreślono, że na poziom błędu w obszarze wydatków wpływa w dużej mierze 
różnica między programami zwrotu poniesionych wydatków, w ramach których UE zwraca koszty 
kwalifikowalnych działań na podstawie zestawień przedstawionych przez beneficjentów, 
a programami opartymi na uprawnieniach do płatności, w ramach których beneficjenci otrzymują 
płatności, o ile spełnią określone wymogi. W programach zwrotu kosztów występuje znacznie 
wyższy poziom błędu (5,2%) niż w programach opartych na uprawnieniach do płatności (1,9%) 

Według kontrolerów działania naprawcze podjęte przez organy państw członkowskich i Komisję 
miały pozytywny wpływ na szacowany poziom błędu, jednak mimo działań, które Komisja podjęła 
na rzecz ulepszenia oceny ryzyka i wpływu działań naprawczych, sytuacja w tym zakresie wciąż 
wymaga poprawy. Można było zapobiec powstaniu znacznej części błędów lub je wykryć 
i skorygować zanim zostały dokonane związane z nimi płatności.  

Ponadto, mimo ogólnie zadowalającego poziomu wiedzy na temat zaleceń unijnych kontrolerów 
w państwach członkowskich, istnieją duże różnice w zakresie podejmowanych w ich następstwie 
oficjalnych działań. W konsekwencji kontrolerzy stwierdzają dowody jedynie umiarkowanych 
zmian w strategiach i praktykach na poziomie krajowym. 

Informacje dla redaktorów 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontroli Unii Europejskiej. 
Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem łańcucha 
rozliczalności UE. Produkty Trybunału są wykorzystywane do rozliczania – w szczególności 
w ramach corocznej procedury udzielania absolutorium – zarządzających budżetem UE. 
Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi głównie Komisja Europejska, ale także inne instytucje 
i organy UE. W przypadku około 80% wydatków – głównie na rolnictwo i politykę spójności – 
zarządzanie jest jednak dzielone z państwami członkowskimi. Kontrolerzy Trybunału badają próby 
transakcji w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody i różne obszary 
wydatków (grupy obszarów polityki UE) są obarczone błędem.  

W 2015 r. wydatki z budżetu UE wyniosły ogółem 145,2 mld euro, czyli około 285 euro 
w przeliczeniu na obywatela. Wydatki te stanowią około 1% unijnego dochodu narodowego 
brutto i odpowiadają w przybliżeniu 2% całkowitych wydatków publicznych państw 
członkowskich UE.  

Pełną wersję sprawozdania rocznego Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za rok 2015 
można znaleźć tutaj: www.eca.europa.eu/pl/Pages/AR2015.aspx. 
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