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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania rocznego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik  Tel.: (+352) 4398 47063 Tel. kom.: (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: (+352) 4398 45410  Tel. kom.: (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg 
E-mail: press@eca.europa.eu  @EUAuditors eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 28 września 2017 r. 

 
 

Sprawozdanie finansowe UE daje prawdziwy i rzetelny obraz 
sytuacji, a w 2016 r. poziom nieprawidłowych wydatków jest 

jeszcze niższy – twierdzą unijni kontrolerzy 

W swoim najnowszym sprawozdaniu rocznym Europejski Trybunał Obrachunkowy informuje, że 
nastąpiła stopniowa poprawa, jeśli chodzi o szacowany poziom błędu w płatnościach dokonanych 
z budżetu UE. Poziom błędu w około połowie wydatków unijnych skontrolowanych w 2016 r. znajdował 
się poniżej progu istotności wynoszącego 2%. W efekcie kontrolerzy wydali opinię z zastrzeżeniem na 
temat płatności z 2016 r., a nie opinię negatywną. Jest to pierwsza wydana przez Trybunał opinia 
z zastrzeżeniem od 1994 r., kiedy rozpoczął on sporządzanie dorocznego poświadczenia wiarygodności. 
Ponadto kontrolerzy wydali opinię bez zastrzeżeń w odniesieniu do wiarygodności sprawozdania 
rocznego UE za 2016 r., czyli zaaprobowali je pod tym względem, tak jak czynią to nieprzerwanie od 
2007 r. W dochodach za 2016 r. nie wystąpił istotny poziom błędu. 

Ogólny poziom błędu za 2016 r. w odniesieniu do wydatków oszacowano na 3,1% – w 2015 r. było to 3,8%, 
zaś w 2014 r. – 4,4%. 

„Płatności oparte na uprawnieniach”, w ramach których płatności są dokonywane pod warunkiem 
spełnienia określonych wymogów, odpowiadają około 49% wydatków unijnych. Poziom błędu w ich 
wypadku znajduje się poniżej progu 2%. Obejmują one pomoc bezpośrednią dla rolników, dotacje dla 
studentów i naukowców oraz koszty personelu. W dziale „Zasoby naturalne – wsparcie rynku i pomoc 
bezpośrednia” szacowany poziom błędu wyniósł 1,7 %, a w dziale „Administracja” – 0,2 %. 

W zakresie „płatności dokonywanych na zasadzie zwrotu” realizowanych za pomocą refundacji wystąpiły 
jednak wyższe poziomy błędu. W dziale „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” szacowany 
poziom błędu wyniósł 4,8%, a w dziale „Zasoby naturalne – rozwój obszarów wiejskich, środowisko 
naturalne, działania w dziedzinie klimatu i rybołówstwo” – 4,9%.  

– Tegoroczna opinia z zastrzeżeniem odzwierciedla wyraźną poprawę w zakresie finansów UE – ocenił 
Klaus-Heiner Lehne, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. – Trybunał postanowił 
w najbliższej przyszłości na nowo przyjrzeć się swoim metodom kontrolowania budżetu UE. Zamierza on 
w większym stopniu uwzględniać mechanizmy kontroli wewnętrznej w Komisji Europejskiej i w państwach 
członkowskich, tak aby skuteczniej propagować rozliczalność i przyczyniać się do dalszej poprawy 
zarządzania finansami UE. Będzie także przykładał większa wagę do kontroli wykonania zadań, tak aby 
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zapewnić obywatelom UE jak największy efekt gospodarności. 

W wyniku działań państw członkowskich i Komisji ogólny szacowany poziom błędu został zmniejszony 
o 1,2%. Dostępne były jednak wystarczające informacje, aby zapobiec znacznej części błędów lub je wykryć. 
Zdaniem kontrolerów gdyby wszystkie te informacje poprawnie wykorzystano, poziom błędu w działach 
„Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”, „Zasoby naturalne” i „Globalny wymiar Europy” znalazłby 
się poniżej progu istotności wynoszącego 2%. – Oznacza to, że nie ma potrzeby przeprowadzania 
dodatkowych kontroli, lecz istniejące mechanizmy kontroli muszą być odpowiednio wykorzystywane – 
powiedział prezes Klaus-Heiner Lehne. 

Kontrolerzy potwierdzają, że sprawozdania Komisji Europejskiej dotyczące zgodności z przepisami 
pokrywają się w większości przypadków z wynikami prac Trybunału. Zalecają jednak, aby Komisja 
w większym stopniu skoncentrowała się na wynikach i uprościła narzędzia pomiaru, dostosowując je do 
najlepszych praktyk międzynarodowych. 

Kontrolerzy ostrzegają jednak też, że łączne płatności, jakich UE zobowiązała się dokonać z przyszłych 
budżetów (zobowiązania pozostające do spłaty, tzw. reste à liquider lub RAL), w 2016 r. osiągnęły 
rekordowo wysoki poziom i wynoszą 238,8 mld euro. Wyeliminowanie tych zaległości i podjęcie działań 
zapobiegających powstawaniu nowych powinno stanowić priorytet w trakcie planowania wydatków UE na 
okres rozpoczynający się w 2020 r. 

Informacje dla redaktorów: 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest niezależną instytucją kontroli Unii Europejskiej. Sprawozdania 
z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał to zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Są one 
wykorzystywane do rozliczania podmiotów zarządzających budżetem UE. Odpowiedzialność w tym zakresie 
ponosi głównie Komisja Europejska, ale także inne instytucje i organy UE. W przypadku około dwóch 
trzecich wydatków – głównie na zasoby naturalne i politykę spójności – zarządzanie jest dzielone 
z państwami członkowskimi.  

W 2016 r. wydatki unijne wyniosły ogółem 136,4 mld euro, czyli około 267 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. W 2016 r. większość 
środków została przeznaczona na zasoby naturalne (57,9 mld euro), politykę spójności (35,7 mld euro) oraz 
na wzrost gospodarczy i zatrudnienie (15,2 mld euro). 

Co roku kontrolerzy sprawdzają rozliczenia UE i przedstawiają opinię w odniesieniu do dwóch kwestii – czy 
rozliczenia są poprawne i wiarygodne oraz w jakim stopniu można dowieść, że środki otrzymano lub 
wypłacono w wyniku popełnienia błędu (kwestie prawidłowości i legalności). Badają oni próby transakcji 
w celu statystycznego oszacowania stopnia, w jakim dochody i różne obszary wydatków są obarczone 
błędem. Porównują oszacowany poziom błędu z progiem istotności wynoszącym 2%, powyżej którego 
poziom dochodów lub wydatków uważany jest za nieprawidłowy. 

„Opinia bez zastrzeżeń” oznacza, że przedstawione dane dają prawdziwy i rzetelny obraz są zgodne 
z zasadami sprawozdawczości finansowej. „Opinia z zastrzeżeniem” oznacza, że kontrolerzy nie mogą 
wydać opinii bez zastrzeżeń, lecz wykryte problemy nie mają charakteru rozległego. „Opinia negatywna” 
wskazuje na powszechność problemów.  

Trybunał wydaje opinię bez zastrzeżeń na temat wiarygodności rozliczeń UE od 2007 r. Do tej pory jednak 
corocznie od 1994 r. wydawał negatywną opinię na temat legalności i prawidłowości wydatków. 

Szacowany przez Trybunał poziom błędu nie jest miarą nadużyć finansowych, braku wydajności czy 
marnotrawstwa. Jest to oszacowanie kwot, które nie powinny były zostać wypłacone z budżetu UE, 
ponieważ nie zostały wykorzystane zgodnie z obowiązującymi przepisami. W 2016 r. kontrolerzy wykryli 11 
przypadków podejrzenia nadużycia finansowego spośród 1 000 skontrolowanych transakcji (w 2015 r. – 
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12). Zostały one przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF). 

Z tekstem sprawozdania rocznego dotyczącego budżetu UE, sprawozdania rocznego dotyczącego 
Europejskich Funduszy Rozwoju oraz z dokumentem „Kontrola UE za 2016 r. w skrócie” można zapoznać się 
na stronie: http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AR2016.aspx 

 

http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AR2016.aspx�

