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Unia nie powinna składać obietnic, jeśli nie jest w stanie
ich dotrzymać – ostrzegają kontrolerzy
W opublikowanym dzisiaj sprawozdaniu rocznym na temat budżetu UE Europejski Trybunał
Obrachunkowy przestrzega Unię przed rozbudzaniem oczekiwań, którym nie można sprostać.
Klaus-Heiner Lehne, prezes Trybunału, zaznacza w słowie wstępnym do sprawozdania, że łączny
budżet unijny stanowi nie więcej niż około 1% dochodu narodowego brutto całej UE. Oznacza to,
że Unia musi realistycznie oceniać, co może osiągnąć za pomocą powierzonych jej środków, tym
bardziej, że zbliża się kolejny siedmioletni cykl budżetowy UE. – Wniosek jest prosty – oświadczył
Klaus-Heiner Lehne. – Unia nie powinna składać obietnic, jeśli nie jest w stanie ich dotrzymać.
W sprawozdaniu rocznym za 2017 r. kontrolerzy stwierdzają, że w sprawozdaniu finansowym UE
przedstawiono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej UE. Drugi rok z rzędu Trybunał
wydaje opinię z zastrzeżeniem (a nie opinię negatywną) na temat prawidłowości transakcji
leżących u podstaw rozliczeń. Innymi słowy, w znacznej części skontrolowanych wydatków za
2017 r. nie wystąpił istotny poziom błędu.
Kontrolerzy stwierdzili również, że poziom nieprawidłowości w wydatkach unijnych znów się
obniżył. Szacowany poziom błędu w płatnościach w 2017 r. wyniósł 2,4%, co stanowi spadek
w porównaniu z poziomem błędu w wysokości 3,1% w 2016 r. i 3,8% w 2015 r. Równocześnie
dostępne były wystarczające informacje, aby znacznej części błędów zapobiec – bądź wykryć je
i skorygować – przykładowo w obszarze płatności na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Gdyby
informacje te zostały wykorzystane przez władze krajowe do skorygowania błędów, szacowany
poziom błędu spadłby poniżej progu wynoszącego 2% w jeszcze większej części budżetu UE.
Wciąż istnieją trudności, szczególnie w przypadku gdy płatności z unijnego budżetu dokonuje się
na rzecz beneficjentów w oparciu o deklaracje poniesionych przez nich kosztów, przykładowo
w kontekście rozwoju obszarów wiejskich i spójności. Inne rodzaje działalności finansowane na tej
zasadzie to projekty badawcze, programy szkoleń oraz projekty pomocy rozwojowej.
Wykorzystanie środków z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych stanowi
nieustanne wyzwanie dla państw członkowskich, a budżet UE nadal znajduje się pod znaczną
presją z uwagi na kwotę płatności, jakich zobowiązano się dokonać w nadchodzących latach.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdania rocznego przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst sprawozdania dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Kontrolerzy twierdzą, że mechanizmy mające na celu zwiększenie elastyczności budżetu były
pomocne. Mogą się one jednak okazać niewystarczające. Wysoki poziom zobowiązań
w połączeniu z niskim poziomem płatności sprawiły, że kwota zobowiązań budżetowych
pozostających do spłaty wzrosła do rekordowo wysokiego poziomu 267,3 mld euro. Zdaniem
kontrolerów kwestia ta powinna stanowić priorytet w trakcie planowania kolejnych wieloletnich
ram finansowych.
Sprawozdanie roczne za 2017 r. dotyczy głównie wydatków unijnych poniesionych w czasie
obowiązywania obecnych wieloletnich ram finansowych (na lata 2014–2020), ale także wydatków
poniesionych w poprzedzających je latach. Według Klausa-Heinera Lehnego fakt ten potwierdza,
że zazwyczaj od podjęcia decyzji politycznej do momentu rzeczywistego wykorzystania środków
w terenie musi upłynąć kilka lat. Dowodzi to również, jak istotne jest unikanie problemów już na
samym początku, gdyż decyzje o tym, jak UE wydatkuje środki finansowe, będą miały
konsekwencje przez wiele kolejnych lat.
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 2017 r. wydatki unijne wyniosły ogółem 137,4 mld euro, czyli około 270 euro w przeliczeniu na
obywatela. Wydatki te stanowią około 0,9% unijnego dochodu narodowego brutto i odpowiadają
w przybliżeniu 2% całkowitych wydatków publicznych państw członkowskich UE. W 2017 r.
najwięcej skontrolowanych środków finansowych przypadło na dział „Zasoby naturalne” (56%),
podczas gdy – w odróżnieniu od poprzednich lat – udział wydatków z działu „Spójność” był
stosunkowo niewielki (8%), co wynikało z niskiego poziomu zaakceptowanych wydatków.
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
zostały otrzymane lub wypłacone w wyniku popełnienia błędu (kwestie prawidłowości
i legalności).
Trybunał wydawał opinię bez zastrzeżeń na temat wiarygodności rozliczeń UE od 2007 r.
Corocznie od 1994 r. aż do ubiegłego roku wydawał jednak negatywną opinię na temat legalności
i prawidłowości wydatków.
„Opinia bez zastrzeżeń” oznacza, że przedstawione dane dają prawdziwy i rzetelny obraz oraz że
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.
W celu sformułowania opinii pokontrolnej kontrolerzy badają próby transakcji, aby następnie
statystycznie oszacować stopień, 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. Oszacowany poziom
błędu nie jest miarą nadużyć finansowych, braku wydajności czy marnotrawstwa. Jest to
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szacunkowa kwota, która nie powinna była zostać wypłacona, ponieważ nie została wykorzystana
zgodnie z przepisami unijnymi i krajowymi.
W 2017 r. kontrolerzy wykryli 13 przypadków podejrzenia nadużycia finansowego spośród 700
skontrolowanych transakcji (w 2016 r. stwierdzono 11 takich przypadków). Zostały one
przekazane do Europejskiego Urzędu ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF).
W 2017 r. kontrolerzy wprowadzili na zasadzie pilotażowej nowe podejście w obszarze spójności,
dzięki któremu łatwiej jest wykryć niedociągnięcia utrzymujące się zarówno w Komisji
Europejskiej, jak i w państwach członkowskich. Przyczynia się ono do upowszechniania
rozliczalności i dalszego usprawniania zarządzania finansami UE. Kontrolerzy mają w planach
objęcie projektem pilotażowym kolejnych obszarów wydatkowania w przyszłym roku.
Z tekstem sprawozdania rocznego dotyczącego budżetu UE, sprawozdania rocznego dotyczącego
Europejskich Funduszy Rozwoju oraz z dokumentem „Kontrola UE za 2017 r. w skrócie” można
zapoznać się na stronie: http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AR2017.aspx
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