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Na mocy art. 287 ust. 1 i 4 TFUE oraz art. 258 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 2018 r. w sprawie zasad finansowych mających
zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, zmieniającego rozporządzenia (UE) nr 1296/2013,
(UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE)
nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz decyzję nr 541/2014/UE, a także
uchylającego rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012, jak również art. 43 rozporządzenia
Rady (UE) 2018/1877 z dnia 26 listopada 2018 r. w sprawie rozporządzenia finansowego
mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu Rozwoju i uchylającego rozporządzenie
(UE) 2015/323

Trybunał Obrachunkowy Unii Europejskiej na posiedzeniach w dniach 24 września i 20 lipca
2020 r. przyjął

SPRAWOZDANIA ROCZNE
za rok budżetowy 2019
Sprawozdania wraz z odpowiedziami instytucji na uwagi Trybunału zostały przesłane organom
odpowiedzialnym za udzielanie absolutorium z wykonania budżetu oraz innym instytucjom.

Członkami Trybunału Obrachunkowego są:
Klaus-Heiner LEHNE (Prezes), Ladislav BALKO, Lazaros S. LAZAROU, Pietro RUSSO,
Baudilio TOMÉ MUGURUZA, Iliana IVANOVA, Alex BRENNINKMEIJER,
Nikolaos MILIONIS, Bettina JAKOBSEN, Samo JEREB, Jan GREGOR, Mihails KOZLOVS,
Rimantas ŠADŽIUS, Leo BRINCAT, João FIGUEIREDO, Juhan PARTS, Ildikó GÁLL-PELCZ,
Eva LINDSTRÖM, Tony MURPHY, Hannu TAKKULA, Annemie TURTELBOOM,
Viorel ŞTEFAN, Ivana MALETIĆ, François-Roger CAZALA, Joëlle ELVINGER,
Helga BERGER

4

Spis treści
Strona

Sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu
UE za rok budżetowy 2019

5

Odpowiedzi instytucji do sprawozdania rocznego
dotyczącego wykonania budżetu UE za rok
budżetowy 2019

265

Sprawozdanie roczne dotyczące działań
finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego
i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)
za rok budżetowy 2019

321

Odpowiedzi Komisji Europejskiej do sprawozdania
rocznego dotyczącego działań finansowanych
z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR) za rok
budżetowy 2019

358

5

Sprawozdanie roczne dotyczące
wykonania budżetu UE za rok
budżetowy 2019

6

Spis treści
Strona

Wstęp
Rozdział 1

7

Poświadczenie wiarygodności oraz
informacje leżące u jego podstaw

10

Rozdział 2

Zarządzanie budżetem i finansami

56

Rozdział 3

Dochody

97

Rozdział 4

Konkurencyjność na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia – poddział 1a
WRF

123

Spójność gospodarcza, społeczna
i terytorialna – poddział 1b WRF

146

Rozdział 6

Zasoby naturalne – dział 2 WRF

187

Rozdział 7

Bezpieczeństwo i obywatelstwo – dział 3
WRF

213

Rozdział 8

Globalny wymiar Europy – dział 4 WRF

230

Rozdział 9

Administracja – dział 5 WRF

248

Rozdział 5

Odpowiedzi instytucji

265

7

Wstęp
0.1. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest instytucją1 Unii Europejskiej i pełni

funkcję zewnętrznego kontrolera finansów UE 2. Działając w tym charakterze, odgrywa
on rolę niezależnego strażnika interesów finansowych wszystkich obywateli Unii
i przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE. Więcej informacji na temat prac
Trybunału można znaleźć w jego rocznych sprawozdaniach z działalności,
sprawozdaniach specjalnych, przeglądach oraz opiniach w sprawie nowych lub
zmienionych przepisów unijnych bądź w sprawie innych decyzji mających wpływ na
zarządzanie finansami 3.

0.2. W tym roku po raz pierwszy Trybunał nadał sprawozdaniu rocznemu postać

dwudzielną. Niniejsza część sprawozdania rocznego Trybunału za rok budżetowy 2019
dotyczy wiarygodności skonsolidowanego sprawozdania rocznego UE oraz
prawidłowości transakcji, tematem części drugiej są natomiast wyniki programów
wydatkowania realizowanych w ramach budżetu UE.

0.3. Budżet ogólny UE jest przyjmowany rokrocznie przez Radę Unii Europejskiej

i Parlament Europejski. Sprawozdanie roczne Trybunału, uzupełnione odpowiednio
sprawozdaniami specjalnymi, stanowi podstawę procedury udzielenia absolutorium,
w której Parlament, działając na zalecenie Rady, rozstrzyga, czy Komisja Europejska
w sposób zadowalający wypełniła swoje obowiązki budżetowe. W dniu publikacji
Trybunał przekazuje swoje sprawozdanie roczne parlamentom narodowym,
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

1

Europejski Trybunał Obrachunkowy funkcjonuje jako instytucja w obecnym kształcie na
mocy art. 13 Traktatu o Unii Europejskiej, zwanego także traktatem z Maastricht
(Dz.U. C 191 z 29.7.1992, s. 1). Ustanowiony został jednak traktatem brukselskim w 1977 r.
jako nowy organ wspólnotowy odpowiedzialny za wykonywanie funkcji audytu
zewnętrznego (Dz.U. L 359 z 31.12.1977, s. 1).

2

Art. 285–287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012,
s. 169–171).

3

Publikacje te można znaleźć na stronie internetowej Trybunału: www.eca.europa.eu.
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0.4. Najważniejszym elementem sprawozdania jest wydawane przez Trybunał

poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności skonsolidowanego
sprawozdania rocznego UE oraz legalności i prawidłowości transakcji. Uzupełnieniem
tego poświadczenia są szczegółowe oceny każdego z głównych obszarów działalności
Unii.

0.5. Niniejsza część sprawozdania ma następującą strukturę:
—

rozdział 1 zawiera poświadczenie wiarygodności oraz podsumowanie wyników
przeprowadzonej przez Trybunał kontroli w zakresie wiarygodności rozliczeń oraz
prawidłowości transakcji,

—

w rozdziale 2 przedstawiono analizę Trybunału dotyczącą zarządzania budżetem
i finansami,

—

w rozdziale 3 przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące dochodów UE,

—

rozdziały od 4 do 9 (odpowiadające głównym działom obowiązujących
wieloletnich ram finansowych – WRF 4) zawierają wyniki przeprowadzonych przez
Trybunał kontroli prawidłowości transakcji oraz badania rocznych sprawozdań
z działalności Komisji i innych elementów stosowanych przez nią systemów
kontroli wewnętrznej, jak również pozostałych mechanizmów zarządzania.

0.6. Ponieważ dla poszczególnych działów WRF nie sporządzono osobnych

sprawozdań finansowych, wnioski przedstawione w rozdziałach nie mają charakteru
opinii pokontrolnych. W poszczególnych rozdziałach poruszono natomiast istotne
kwestie dotyczące każdego z działów WRF.

4

Trybunał nie przedstawia osobnej oceny szczegółowej w odniesieniu do wydatków
uwzględnionych w dziale 6 („Wyrównania”) ani w odniesieniu do wydatków nieobjętych
WRF. W analizie działu 3 („Bezpieczeństwo i obywatelstwo”) i działu 4 („Globalny wymiar
Europy”) – czyli odpowiednio w rozdziałach 7 i 8 sprawozdania – nie podano szacowanego
poziomu błędu.

9

0.7. Trybunał dąży do tego, by przedstawiać swoje uwagi w sposób jasny i zwięzły.

Nie zawsze może jednak uniknąć stosowania specjalistycznych terminów dotyczących
UE, jej polityk i budżetu bądź rachunkowości i audytu. W związku z tym na swojej
stronie internetowej Trybunał zamieścił glosariusz zawierający definicje i objaśnienia
większości tych pojęć 5. Terminy wyjaśnione w glosariuszu zostały oznaczone kursywą
przy ich pierwszym wystąpieniu w danym rozdziale.

0.8. W sprawozdaniu zamieszczono odpowiedzi Komisji na uwagi Trybunału, a także
– w stosownych przypadkach – odpowiedzi innych instytucji i organów UE. Niemniej
jednak to do Trybunału, jako kontrolera zewnętrznego, należy przedstawienie ustaleń
kontroli i wyciągnięcie wniosków niezbędnych do dokonania niezależnej i bezstronnej
oceny wiarygodności rozliczeń UE oraz prawidłowości transakcji.

5

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/GLOSSARY-AR_2019/GLOSSARYAR_2019_PL.pdf
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Rozdział 1
Poświadczenie wiarygodności oraz informacje leżące u jego
podstaw
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Poświadczenie wiarygodności
przedstawione przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie – sprawozdanie
niezależnego kontrolera
Opinia

I. Trybunał zbadał:
a)

skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej składające się ze
skonsolidowanego sprawozdania finansowego 1 oraz ze sprawozdań
z wykonania budżetu 2 za rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia
2019 r., zatwierdzone przez Komisję w dniu 26 czerwca 2020 r.;

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tych sprawozdań,
zgodnie z postanowieniami art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii
Europejskiej (TFUE).

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

II. W opinii Trybunału skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej

(UE) za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we
wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową Unii na dzień 31 grudnia
2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za
zakończony w tym dniu rok budżetowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia
finansowego i z zasadami rachunkowości opartymi na powszechnie przyjętych
międzynarodowych standardach rachunkowości sektora publicznego.

1

Skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje bilans, sprawozdanie z finansowych
wyników działalności, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian w aktywach
netto oraz podsumowanie istotnych zasad rachunkowości i inne informacje dodatkowe
(łącznie ze sprawozdawczością dotyczącą segmentów działalności).

2

Sprawozdania z wykonania budżetu obejmują również informacje dodatkowe.
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Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów

III. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony
w dniu 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.
Wydatki
Opinia negatywna na temat legalności i prawidłowości wydatków

IV. W opinii Trybunału, ze względu na wagę kwestii opisanych w uzasadnieniu
wydania opinii negatywnej na temat legalności i prawidłowości wydatków,
w wydatkach zatwierdzonych w zestawieniach wydatków za rok zakończony
w dniu 31 grudnia 2019 r. występuje istotny poziom błędu.
Podstawa wydania opinii

V. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC

Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi
przez INTOSAI. Obowiązki Trybunału wynikające z tych standardów i kodeksów
opisano bardziej szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej zadań kontrolera.
Trybunał spełnił wymogi dotyczące niezależności i wywiązał się z innych
obowiązków etycznych określonych w Kodeksie etyki zawodowych księgowych
wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych.
Trybunał uważa, że uzyskane przezeń dowody kontroli stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii.
Uzasadnienie wydania opinii negatywnej na temat legalności i prawidłowości
wydatków

VI. Według obliczeń Trybunału ogólny szacowany poziom błędu w wydatkach
zatwierdzonych w zestawieniach za rok zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r.
wynosi 2,7%. W ponad połowie wydatków, a zatem w ich znacznej części,
występuje istotny poziom błędu. Dotyczy to przede wszystkim wydatków
dokonywanych na zasadzie zwrotu kosztów, w przypadku których szacowany
poziom błędu wynosi 4,9%. W 2019 r. sięgnęły one 66,9 mld euro, przede
wszystkim w wyniku wzrostu wydatków w dziale „Spójność”, i stanowiły 53,1%
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populacji kontrolnej Trybunału 3. Błędy wykryte przez Trybunał mają zatem istotny
i rozległy wpływ na zatwierdzone wydatki za ten rok.

Kluczowe obszary badania
Trybunał przeanalizował zobowiązania z tytułu świadczeń emerytalnorentowych oraz innych świadczeń pracowniczych

VII. W bilansie UE na koniec 2019 r. uwzględniono zobowiązania z tytułu

świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń pracowniczych w kwocie
97,7 mld euro, co stanowi prawie 40% łącznych zobowiązań za 2019 r.
wynoszących 251,5 mld euro.

VIII. Największa część zobowiązań z tytułu świadczeń emerytalno-rentowych

oraz innych świadczeń pracowniczych (83,8 mld euro) jest związana z systemem
emerytalno-rentowym dla urzędników i innych pracowników Unii Europejskiej
(ang. Pension Scheme of European Officials – PSEO). Kwota zobowiązań ujęta
w sprawozdaniu rocznym odzwierciedla kwotę, jaka zostałaby uwzględniona
w funduszu emerytalnym – jeśli takowy zostałby ustanowiony – by pokryć
istniejące zobowiązania emerytalno-rentowe 4. Oprócz świadczeń emerytalnych
zobowiązania te obejmują renty inwalidzkie oraz renty wypłacane wdowom
i sierotom po urzędnikach unijnych. Świadczenia emerytalne i rentowe pokrywane
są z budżetu UE, a państwa członkowskie wspólnie gwarantują ich wypłacanie,
przy czym składki wnoszone przez urzędników pokrywają jedną trzecią kosztów
finansowania tego systemu. Eurostat oblicza wartość tego zobowiązania w imieniu
księgowego Komisji, posługując się parametrami ocenionymi przez aktuariuszy
Komisji.

IX. Drugie co do wielkości zobowiązanie z tytułu świadczeń emerytalno-

rentowych oraz innych świadczeń pracowniczych (11,8 mld euro) stanowi
szacowane zobowiązanie UE na rzecz wspólnego systemu ubezpieczeń
zdrowotnych (JSIS). Zobowiązanie to jest związane z kosztami opieki zdrowotnej
przysługującej członkom personelu UE, płatnymi po okresie aktywności
zawodowej pracowników (z odliczeniem ich składek).

3

Więcej informacji przedstawiono w pkt 1.21–1.26 sprawozdania rocznego za 2019 r.

4

Zob. standard rachunkowości sektora publicznego (IPSAS) 39 – Świadczenia pracownicze.
W przypadku PSEO zobowiązanie z tytułu zdefiniowanych świadczeń odzwierciedla wartość
bieżącą przewidywanych przyszłych płatności, których UE będzie musiała dokonać, by
uregulować zobowiązania emerytalno-rentowe wynikające z pracy wykonywanej przez
pracowników w okresie bieżącym i poprzednich okresach.
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X. W ramach kontroli Trybunał dokonał oceny – w odniesieniu do zobowiązań

emerytalno-rentowych – przyjętych założeń aktuarialnych i wynikającej z nich
wyceny. Oparł się przy tym na pracach zewnętrznych aktuariuszy
przeprowadzonych w ramach badania PSEO. Zweryfikował dane liczbowe,
parametry aktuarialne, wyliczenie wysokości tych zobowiązań, jak również
prezentację odnośnej pozycji finansowej w skonsolidowanym bilansie
i w informacjach dodatkowych do skonsolidowanego sprawozdania finansowego.

XI. Trybunał stwierdza, że ogólna szacowana kwota zobowiązań z tytułu

świadczeń emerytalno-rentowych oraz innych świadczeń pracowniczych podana
w skonsolidowanym bilansie jest przedstawiona rzetelnie. Trybunał będzie
monitorował tę szacunkową kwotę, w tym wiarygodność danych leżących
u podstaw obliczeń.
Trybunał przeanalizował istotne szacunki na koniec roku przedstawione
w sprawozdaniu rocznym

XII. Na koniec 2019 r. szacunkowa wartość wydatków kwalifikowalnych

poniesionych przez beneficjentów, ale jeszcze nie zgłoszonych, wynosiła 105,7 mld
euro (na koniec 2018 r. – 99,8 mld euro). Kwoty te zostały zaksięgowane jako
rozliczenia międzyokresowe 5.

XIII. Na koniec 2019 r. szacowana niewykorzystana kwota w ramach

instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym i w ramach
programów pomocy ujęta w sprawozdaniu rocznym wyniosła 6,9 mld euro (na
koniec 2018 r. – 6,5 mld euro), co wykazano w bilansie jako „Inne płatności
zaliczkowe na rzecz państw członkowskich”.

XIV. W celu dokonania oceny tych szacunków na koniec roku Trybunał zbadał

ustanowiony przez Komisję system służący do obliczeń związanych z rozdzielaniem
okresów sprawozdawczych i upewnił się co do jego poprawności i kompletności
w dyrekcjach generalnych, w których dokonana została większość płatności.
Podczas prac kontrolnych przeprowadzonych na próbie faktur i płatności
zaliczkowych Trybunał zbadał istotne obliczenia związane z rozdzielaniem okresów
sprawozdawczych, aby wyeliminować ryzyko nieprawidłowego ujęcia rozliczeń
międzyokresowych. Zwrócił się również do służb księgowych Komisji o dodatkowe
wyjaśnienia dotyczące ogólnej metodyki ustalania tych wartości szacunkowych.

5

Obejmują one rozliczenia międzyokresowe bierne w wysokości 66,9 mld euro po stronie
zobowiązań oraz, po stronie aktywów, kwotę 38,8 mld euro, o którą pomniejszono wartość
zaliczek.
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XV. Trybunał stwierdza, że ogólna szacowana kwota rozliczeń

międzyokresowych biernych i innych płatności zaliczkowych na rzecz państw
członkowskich podana w skonsolidowanym bilansie jest przedstawiona rzetelnie.
Trybunał przeanalizował potencjalny wpływ zdarzeń następujących po dniu
bilansowym na sprawozdanie finansowe

XVI. Od 1 lutego 2020 r. Zjednoczone Królestwo nie jest już państwem

członkowskim UE. W wyniku zawarcia umowy o wystąpieniu Zjednoczonego
Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej
Wspólnoty Energii Atomowej („umowa o wystąpieniu”) Zjednoczone Królestwo
zobowiązało się do przestrzegania wszystkich zobowiązań finansowych
wynikających z członkostwa w UE zgodnie z WRF obowiązującymi obecnie
i uprzednio.

XVII. Trybunał nie wykrył żadnych zdarzeń dotyczących wystąpienia

Zjednoczonego Królestwa z UE, które wymagałyby dokonania korekt
w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym UE za 2019 r. zgodnie
z międzynarodowym standardem rachunkowości dotyczącym zdarzeń po dniu
sprawozdawczym 6.

XVIII. Pandemia COVID-19 wywarła znaczący negatywny wpływ na gospodarki

państw członkowskich i ich finanse publiczne, mimo to jednak nie było konieczne
wprowadzenie korekt danych zamieszczonych w zestawieniach wydatków 7 (jest to
„zdarzenie niewymagające dokonania korekty”). Inicjatywy zaproponowane przez
Komisję w odpowiedzi na pandemię mogą jednak – jeżeli zostaną wdrożone –
wpłynąć na sprawozdania finansowe za następne okresy sprawozdawcze.

XIX. W obecnej sytuacji Trybunał jest zdania, że nie ma finansowego wpływu,

który należałoby odnotować w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym za
2019 r. Trybunał stwierdza, że w sprawozdaniu finansowym na dzień 31 grudnia
2019 r. prawidłowo odzwierciedlono zdarzenia następujące po dniu bilansowym.

Inne kwestie

6

Zob. IPSAS 14 – Zdarzenia po dniu sprawozdawczym.

7

Zob. IPSAS 14 – Zdarzenia po dniu sprawozdawczym.
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XX. Za przedstawienie „pozostałych informacji” odpowiada kierownictwo.

Termin ten obejmuje omówienie i analizę sprawozdania finansowego, ale nie
skonsolidowane sprawozdanie roczne czy sprawozdanie Trybunału na jego temat.
Opinia Trybunału na temat skonsolidowanego sprawozdania rocznego nie
uwzględnia tych pozostałych informacji, a Trybunał nie formułuje żadnych
wniosków na temat ich wiarygodności. W kontekście kontroli skonsolidowanego
sprawozdania rocznego zadaniem Trybunału jest zaznajomienie się z pozostałymi
informacjami i rozważenie, czy w znaczący sposób odbiegają one od
skonsolidowanego sprawozdania rocznego bądź czy wiedza zdobyta przez
Trybunał w toku kontroli lub w inny sposób wydaje się istotnie zniekształcona. Jeśli
Trybunał dojdzie do wniosku, że w pozostałych informacjach występują istotne
zniekształcenia, jest zobowiązany zgłosić ten fakt. Trybunał nie zgłasza żadnych
uwag w tym zakresie.
Zadania kierownictwa

XXI. Zgodnie z art. 310–325 TFUE oraz z rozporządzeniem finansowym

kierownictwo odpowiada za sporządzenie i prezentację skonsolidowanego
sprawozdania rocznego UE zgodnie z powszechnie przyjętymi międzynarodowymi
standardami rachunkowości sektora publicznego oraz za legalność i prawidłowość
transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Do zadań kierownictwa należy
także zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie systemu kontroli wewnętrznej
umożliwiającego sporządzenie i prezentację sprawozdania finansowego, które nie
zawiera istotnych zniekształceń spowodowanych nadużyciem lub błędem.
Kierownictwo odpowiada również za dopilnowanie, by ujęte w sprawozdaniu
finansowym działania, transakcje finansowe i informacje były zgodne
z obowiązującymi przepisami (aktami prawodawczymi, regulacjami, zasadami
i normami). Ostateczną odpowiedzialność za legalność i prawidłowość transakcji
leżących u podstaw rozliczeń UE ponosi Komisja (art. 317 TFUE).

XXII. Przy sporządzaniu skonsolidowanego sprawozdania rocznego

kierownictwo odpowiada za ocenę zdolności UE do kontynuacji działalności, za
ujawnienie, w stosownych przypadkach, problematycznych kwestii związanych
z kontynuacją działalności oraz za prowadzenie rachunkowości przy założeniu
kontynuacji działalności, chyba że zamierza zlikwidować jednostkę lub zaprzestać
działalności albo nie ma żadnej realnej alternatywy dla likwidacji lub zaprzestania
działalności.

XXIII. Nadzór nad sprawozdawczością finansową UE należy do zadań Komisji.
XXIV. Zgodnie z rozporządzeniem finansowym (tytuł XIII) księgowy Komisji ma
obowiązek przekazać skonsolidowane sprawozdanie roczne UE do kontroli
najpierw w wersji wstępnej do dnia 31 marca kolejnego roku, a w wersji
ostatecznej do 31 lipca. Już wstępne sprawozdanie roczne powinno przedstawiać
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prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej UE. W związku z tym konieczne jest,
aby wszystkie pozycje we wstępnej wersji sprawozdania zostały zaprezentowane
w formie końcowych obliczeń, tak by Trybunał mógł wykonać powierzone mu
zadania zgodnie z tytułem XIII rozporządzenia finansowego we wskazanych
terminach. Jakiekolwiek zmiany wstępnej wersji sprawozdania, które zostaną
naniesione w ostatecznej wersji sprawozdania, powinny być co do zasady jedynie
skutkiem ustaleń Trybunału.
Zadania Trybunału dotyczące kontroli skonsolidowanego sprawozdania rocznego
i transakcji leżących u jego podstaw

XXV. Celem Trybunału jest uzyskanie wystarczającej pewności, że

skonsolidowane sprawozdanie roczne UE nie zawiera istotnych zniekształceń,
a leżące u jego podstaw transakcje są legalne i prawidłowe, a także przedstawienie
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie, na podstawie przeprowadzonej przez siebie
kontroli, poświadczenia wiarygodności dotyczącego wiarygodności rozliczeń oraz
legalności i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca
pewność oznacza z kolei wysoki poziom pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że
kontrola wykaże wszystkie przypadki istotnych zniekształceń lub niezgodności,
które mogą zaistnieć. Mogą one być spowodowane nadużyciem lub błędem i są
uważane za istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie
wpłyną one na decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie
skonsolidowanego sprawozdania rocznego.

XXVI. Jeśli chodzi o dochody, do celów przeprowadzanej przez Trybunał

kontroli zasobów własnych opartych na VAT i DNB jako punkt wyjścia przyjmuje się
zagregowane dane makroekonomiczne, na podstawie których obliczane są te
zasoby, oraz ocenia się stosowane w Komisji systemy przetwarzania tych danych
do momentu otrzymania wkładów państw członkowskich i uwzględnienia ich
w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym. W przypadku tradycyjnych zasobów
własnych Trybunał bada rozliczenia organów celnych i analizuje przepływ opłat
celnych do momentu otrzymania tych kwot przez Komisję i ujęcia ich
w sprawozdaniu rocznym.

XXVII. Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak

wydatki zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje
wszystkie kategorie płatności w chwili ich wypłaty z wyjątkiem zaliczek. Trybunał
bada zaliczki po przedstawieniu przez odbiorcę środków dowodów ich właściwego
wykorzystania oraz przyjęciu tych dowodów przez daną instytucję lub organ
poprzez rozliczenie danej zaliczki, co może mieć miejsce dopiero w kolejnym roku.
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XXVIII. Trybunał stosuje profesjonalny osąd i zachowuje zawodowy
sceptycyzm przez cały okres trwania kontroli. Ponadto Trybunał:
a)

określa i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużyć lub błędów –
istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym lub
istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania
z wymogami przepisów UE. Trybunał opracowuje i przeprowadza procedury
kontroli w odpowiedzi na to ryzyko oraz uzyskuje dowody kontroli, które
stanowią wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania opinii. Przypadki
istotnego zniekształcenia lub niezgodności są trudniejsze do wykrycia, jeśli
takie zniekształcenie lub niezgodność wynika z nadużycia, a nie z błędu,
ponieważ nadużycie może wiązać się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi
zaniechaniami, podaniem fałszywych informacji lub obejściem kontroli
wewnętrznej. W rezultacie ryzyko, że przypadki te nie zostaną wykryte, jest
wyższe;

b)

dąży do zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej istotnego w kontekście
odnośnej kontroli, tak by wypracować stosowne procedury kontroli, nie zaś
w celu wydania opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej;

c)

ocenia stosowność przyjętych przez kierownictwo zasad (polityki)
rachunkowości oraz racjonalność szacunków księgowych sporządzonych
przez kierownictwo i odnośnych informacji;

d)

wyraża opinię, czy kierownictwo właściwie prowadziło rachunkowość przy
założeniu kontynuacji działalności, oraz, na podstawie uzyskanych dowodów
kontroli, ocenia, czy występuje istotny poziom niepewności w odniesieniu do
zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą podać w istotną wątpliwość zdolność
jednostki do kontynuowania działalności. Jeśli Trybunał stwierdzi, że taki
poziom niepewności istnieje, ma obowiązek zwrócić uwagę w swoim
sprawozdaniu na odpowiednie informacje ujawnione w skonsolidowanym
sprawozdaniu rocznym bądź – jeśli takie ujawnione informacje są
niewystarczające – wydać opinię z zastrzeżeniem. Wnioski Trybunału opierają
się na dowodach kontroli uzyskanych do momentu sporządzenia
sprawozdania. Przyszłe zdarzenia lub okoliczności mogą jednak spowodować,
że jednostka zaprzestanie kontynuowania działalności;

e)

ocenia ogólną prezentację, strukturę i treść skonsolidowanego sprawozdania
rocznego, w tym wszystkie przedstawione w nim informacje, a także orzeka,
czy sprawozdanie to odzwierciedla transakcje i zdarzenia leżące u jego
podstaw;

f)

uzyskuje wystarczające i odpowiednie dowody kontroli odnoszące się do
informacji finansowych dotyczących jednostek objętych zakresem
konsolidacji UE, pozwalające wyrazić opinię na temat skonsolidowanego
sprawozdania rocznego i transakcji leżących u jego podstaw. Trybunał jest
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odpowiedzialny za kierowanie kontrolą, jej nadzorowanie i przeprowadzenie,
a także ponosi wyłączną odpowiedzialność za opinię pokontrolną.

XXIX. Trybunał informuje kierownictwo m.in. o planowanym zakresie

i terminach przeprowadzenia kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym
o wszelkich poważnych uchybieniach w systemie kontroli wewnętrznej.

XXX. Spośród kwestii omówionych z Komisją i innymi skontrolowanymi

jednostkami Trybunał wskazuje te, które miały największe znaczenie w kontroli
skonsolidowanego sprawozdania rocznego i które w związku z tym określane są
mianem kluczowych obszarów badania w bieżącym okresie. Trybunał opisuje te
kwestie w swoim sprawozdaniu, chyba że przepisy prawa zakazują podania ich do
wiadomości publicznej bądź jeśli, w niezmiernie rzadkich przypadkach, Trybunał
stwierdzi, że dana kwestia nie powinna zostać poruszona w sprawozdaniu,
ponieważ można racjonalnie założyć, że negatywne konsekwencje takiego kroku
przeważą nad korzyściami dla interesu publicznego.
24 września 2020 r.

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Europejski Trybunał Obrachunkowy
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg
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Wstęp
Rola Europejskiego Trybunału Obrachunkowego

1.1. Trybunał jest niezależnym kontrolerem Unii Europejskiej. Zgodnie z Traktatem
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) 8 ma on następujące zadania:

a)

wyraża opinię na temat rozliczeń UE,

b)

ocenia, czy budżet UE jest wykorzystywany zgodnie z obowiązującymi przepisami
ustawowymi i wykonawczymi,

c)

sporządza sprawozdania na temat tego, czy wydatki UE są realizowane zgodnie
z zasadami oszczędności, wydajności i skuteczności 9,

d)

przedstawia opinie w sprawie wniosków legislacyjnych, które mają skutki
finansowe.

1.2. Prace Trybunału wykonywane na potrzeby poświadczenia wiarygodności

(objaśnione w załączniku 1.1) przyczyniają się do realizacji pierwszych dwóch celów
wymienionych powyżej. W odniesieniu do roku budżetowego 2019 Trybunał
postanowił przedstawić wyniki osiągnięte w ramach wykonania budżetu (oszczędność,
skuteczność i wydajność w ramach poniesionych wydatków) w osobnej części
sprawozdania rocznego 10. W ujęciu całościowym wyniki prac kontrolnych Trybunału są
ponadto źródłem kluczowych danych, które stanowią podstawę do sporządzania przez
Trybunał opinii w sprawie wniosków legislacyjnych.

1.3. W niniejszym rozdziale sprawozdania rocznego:
a)

przedstawiono ogólne informacje na temat wydawanego przez Trybunał
poświadczenia wiarygodności, a także podsumowano ustalenia i wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Trybunał w zakresie wiarygodności rozliczeń
i prawidłowości transakcji;

8

Art. 285–287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) (Dz.U. C 326 z 26.10.2012,
s. 47).

9

Zob. glosariusz: należyte zarządzanie finansami.

10

Zob. sprawozdanie Trybunału dotyczące wyników wykonania budżetu UE – stan na koniec
2019 r.
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b)

przedstawiono informacje na temat przypadków podejrzeń nadużycia
finansowego przesłanych przez Trybunał do OLAF;

c)

podsumowano podejście kontrolne Trybunału (zob. załącznik 1.1).

1.4.

Przed ukończeniem przez Trybunał prac kontrolnych na potrzeby niniejszego
sprawozdania rocznego i poświadczenia wiarygodności zostały wprowadzone
ograniczenia w związku z pandemią COVID-19. Sytuacja ta utrudniła pozyskanie
dowodów kontroli niezbędnych do wykonania części prac. W przypadku gdy ze
względu na ograniczenia w podróżowaniu kontrolerzy nie mogli przeprowadzić kontroli
na miejscu, skorzystali oni z alternatywnych procedur kontroli, takich jak przegląd
dokumentacji. Dzięki temu Trybunał był w stanie uzyskać odpowiednie dowody
wystarczające do tego, by ukończyć prace kontrolne i sporządzić poświadczenie
wiarygodności oraz szczegółowe oceny przedstawione w sprawozdaniu rocznym za
2019 r. bez konieczności ograniczenia ich zakresu.

Wydatki UE są istotnym narzędziem realizacji celów
politycznych

1.5. Wydatki unijne są istotnym, ale nie jedynym narzędziem realizacji celów

politycznych. Podobną rolę odgrywają mechanizmy stanowienia prawa oraz swobodny
przepływ towarów, usług, kapitału i osób na terytorium całej UE. W 2019 r. wydatki UE
wyniosły 159,1 mld euro 11, co stanowi 2,1% wydatków publicznych państw
członkowskich UE ogółem i 1,0% ich łącznego dochodu narodowego brutto (zob.
ramka 1.1).

11

Zob. skonsolidowane sprawozdanie roczne UE za 2019 r., część „Sprawozdania z wykonania
budżetu oraz informacje dodatkowe”, 4.3 WRF: Wykorzystanie środków na płatności.
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Ramka 1.1
Udział wydatków UE w 2019 r. w dochodzie narodowym brutto
(DNB) i w wydatkach sektora instytucji rządowych i samorządowych

100%

Dochód narodowy brutto UE-28
16 446 mld euro

46%

Wydatki sektora instytucji rządowych i
samorządowych UE-28
7 544 mld euro

1%

Wydatki UE
159,1 mld euro
Źródło: DNB państw członkowskich – sprawozdanie roczne Komisji Europejskiej za rok budżetowy
2019, załącznik A – Dochody; wydatki sektora instytucji rządowych i samorządowych państw
członkowskich – Eurostat, roczne rachunki narodowe; wydatki UE – Komisja Europejska,
skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.

1.6. Środki unijne są wypłacane beneficjentom w postaci pojedynczych płatności /

rocznych rat bądź serii płatności w ramach wieloletnich programów wydatkowania.
W 2019 r. płatności z budżetu UE obejmowały płatności pojedyncze, okresowe lub
końcowe na łączną kwotę 126,2 mld euro oraz zaliczki w wysokości 32,9 mld euro. Jak
przedstawiono w ramce 1.2, największa część budżetu UE przypadła na dział „Zasoby
naturalne”, przed działami „Spójność” i „Konkurencyjność”.
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Ramka 1.2
Płatności dokonane w 2019 r. w rozbiciu na działy wieloletnich ram
finansowych (WRF)
Płatności
Konkurencyjność
21,7 (13,7%)

(w mld EUR)
Spójność
53,8 (33,8%)

159,1

Instrumenty
szczególne
0,3 (0,2%)

mld euro

Administracja
10,4 (6,5%)
Globalny
wymiar Europy
10,1 (6,4%)
Zasoby naturalne
59,5 (37,4%)

Bezpieczeństwo i
obywatelstwo
3,3 (2,0%)

Poddział 1a WRF
Poddział 1b WRF
Dział 2 WRF
Dział 3 WRF
Dział 4 WRF
Dział 5 WRF
Dział 9 WRF

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
(„Konkurencyjność”)
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna („Spójność”)
Zasoby naturalne
Bezpieczeństwo i obywatelstwo
Globalny wymiar Europy
Administracja
Instrumenty szczególne

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Ustalenia kontroli dotyczące roku
budżetowego 2019
Wiarygodność rozliczeń
W sprawozdaniu rocznym nie wystąpiły istotne zniekształcenia

1.7. Uwagi Trybunału dotyczą skonsolidowanego sprawozdania rocznego Unii

Europejskiej 12 za rok budżetowy 2019. Trybunał otrzymał je wraz z oświadczeniem
księgowego w dniu 26 czerwca 2020 r., a więc przed ostatecznym terminem na jego
przekazanie przewidzianym w rozporządzeniu finansowym 13. Sprawozdaniu temu
towarzyszy „Omówienie i analiza sprawozdania finansowego” 14. Dokument ten nie
wchodzi co prawda w zakres opinii Trybunału, niemniej jednak, zgodnie ze
standardami kontroli, Trybunał ocenił jego spójność z informacjami przedstawionymi
w sprawozdaniu rocznym.

12

Skonsolidowane sprawozdanie roczne zawiera:
a) skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmujące bilans (przedstawiający aktywa
i pasywa na koniec roku budżetowego), sprawozdanie z finansowych wyników
działalności (obejmujące dochody i wydatki w danym roku budżetowym), rachunek
przepływów pieniężnych (ukazujący, w jaki sposób zmiany w rozliczeniach wpływają
na środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych) oraz zestawienie zmian
w aktywach netto, a także informacje dodatkowe;
b) sprawozdania z wykonania budżetu dotyczące dochodów i wydatków w danym roku
oraz informacje dodatkowe.

13

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii
oraz uchylające rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 966/2012 (Dz.U. L 193 z 30.7.2018,
s. 1).

14

Zob. wytyczna nr 2 dotycząca zalecanych praktyk (RPG 2) „Omówienie i analiza
sprawozdania finansowego”, wydana przez Radę Międzynarodowych Standardów
Rachunkowości dla Sektora Publicznego (IPSASB).
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1.8. Z opublikowanego przez Komisję sprawozdania rocznego wynika, że na dzień

31 grudnia 2019 r. zobowiązania wyniosły łącznie 251,5 mld euro, natomiast aktywa
wyniosły łącznie 178,9 mld euro 15. Wynik ekonomiczny za 2019 r. wynosi 4,8 mld euro.

1.9. W wyniku kontroli sprawozdania rocznego UE Trybunał stwierdził, że nie

wystąpiły w nim istotne zniekształcenia. Dodatkowo uwagi Trybunału dotyczące
finansowego i budżetowego zarządzania funduszami UE przedstawiono w rozdziale 2.

Kluczowe obszary badania dotyczące sprawozdania finansowego za
2019 r.

1.10. Kluczowe obszary badania to kwestie, które zgodnie z profesjonalnym

osądem Trybunału były najistotniejsze podczas kontroli sprawozdania finansowego za
bieżący okres. Kwestie te poruszono w kontekście kontroli sprawozdania finansowego
jako całości i przy formułowaniu opinii na jego temat, jednak Trybunał nie sporządza
osobnej opinii dotyczącej tych kwestii. Trybunał przedstawia ustalenia dotyczące
kluczowych obszarów badania w ramach poświadczenia wiarygodności zgodnie
z Międzynarodowym Standardem Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) nr 2701 16.

Prawidłowość transakcji

1.11. Trybunał kontroluje dochody i wydatki UE, aby ocenić, czy są one zgodne

z obowiązującymi przepisami ustawowymi i wykonawczymi. Wyniki kontroli Trybunału
w zakresie dochodów przedstawiono w rozdziale 3, a w zakresie wydatków –
w rozdziałach 4–9.

15

Różnica w wysokości 72,5 mld euro odpowiada (ujemnym) aktywom netto, obejmującym
rezerwy i tę część wydatków już poniesionych przez UE do 31 grudnia, która musi zostać
sfinansowana z przyszłych budżetów.

16

ISSAI 2701 – Przedstawianie kluczowych obszarów badania w sprawozdaniu niezależnego
kontrolera.
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Trybunał objął kontrolą transakcje pod stronie dochodów i wydatków
leżące u podstaw rozliczeń

1.12. W przypadku dochodów Trybunał uzyskał pewność na potrzeby wydania

opinii kontrolnej, dokonując oceny wybranych kluczowych systemów. Ocenę tę
uzupełniono o badanie transakcji. Próbę skontrolowanych transakcji dobrano tak, by
była reprezentatywna dla wszystkich źródeł dochodów. Obejmuje ona trzy kategorie
zasobów własnych oraz dochody z innych źródeł (zob. pkt. 3.2–3.3).

1.13. W przypadku wydatków Trybunał zbadał reprezentatywną próbę transakcji

dobraną tak, aby wyniki jej kontroli stanowiły wkład w poświadczenie wiarygodności,
a także w celu oszacowania udziału nieprawidłowych transakcji w populacji objętej
kontrolą ogółem, w wydatkach obarczonych wysokim i niskim ryzykiem wystąpienia
błędu oraz w ramach tych działów WRF, w odniesieniu do których Trybunał wydaje
ocenę szczegółową (rozdziały 4, 5, 6 i 9).

1.14. Jeżeli chodzi o wydatki, odnośne transakcje obejmują transfery środków

z budżetu UE do końcowych odbiorców płatności unijnych. Trybunał kontroluje wydatki
po tym, jak końcowy odbiorca środków podejmie działania lub poniesie koszty,
a Komisja zaakceptuje odnośne wydatki („zaakceptowane wydatki”). W praktyce
oznacza to, że populacja transakcji na potrzeby kontroli Trybunału obejmuje płatności
okresowe i końcowe. Kontrolą nie objęto natomiast płatności zaliczkowych, chyba że
zostały rozliczone w 2019 r.

1.15. Modyfikacje przepisów na lata 2014–2020 dotyczących działu „Spójność”

mają wpływ na to, co Komisja uznaje za „zaakceptowane wydatki” w tym obszarze. Od
2017 r. populacja kontrolna w przypadku tego działu WRF w odniesieniu do okresu
2014–2020 obejmowała wydatki ujęte w zestawieniach wydatków zatwierdzanych co
roku przez Komisję (zob. pkt (15) załącznika 1.1 oraz pkt 5.8–5.9), natomiast
w odniesieniu do okresu 2007–2013 – płatności końcowe (w tym zaliczki, które zostały
już rozliczone). Oznacza to, że Trybunał zbadał transakcje, w przypadku których
państwa członkowskie powinny były już przeprowadzić wszystkie odnośne działania
w celu skorygowania wykrytych przez siebie błędów.

1.16. Populacja objęta kontrolą Trybunału za 2019 r. wynosiła w sumie 126,1 mld
euro. W ramce 1.3 przedstawiono tę kwotę w rozbiciu na płatności pojedyncze,
okresowe (o ile zostały zaakceptowane przez Komisję) i końcowe, rozliczone zaliczki
oraz doroczne decyzje w sprawie zatwierdzenia zestawień wydatków.
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Ramka 1.3
Porównanie populacji objętej kontrolą Trybunału (126,1 mld euro)
z kwotą wydatków z budżetu UE (159,1 mld euro) w rozbiciu na
działy WRF w 2019 r.
(w mld EUR)

Konkurencyjność

21,7 płatności
16,7 populacja objęta kontrolą

Spójność
53,8 płatności ⁽*⁾

28,4 populacja objęta kontrolą

Zasoby naturalne

59,5 płatności
59,4 populacja objęta
kontrolą

Bezpieczeństwo i
3,3 płatności
3,0 populacja objęta kontrolą

Globalny wymiar
10,1 płatności
8,2 populacja objęta kontrolą

Administracja

10,4 płatności
10,4 populacja objęta kontrolą

Instrumenty szczególne
0,3 płatności
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Płatności pojedyncze, okresowe i końcowe

Rozliczenie płatności zaliczkowych (w tym wypłat
środków z funduszy powierniczych w ramach działu 4
WRF i płatności za 2017 i 2018 r. na rzecz PO
zamkniętych w 2019 r. w ramach poddziału 1b WRF)
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Płatności zaliczkowe (w tym zaliczki na rzecz
instrumentów inżynierii finansowej, EFIS oraz agencji i
Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych)

Doroczna decyzja w sprawie zatwierdzenia zestawień
wydatków (okres programowania 2014–2020)

W przypadku działu „Spójność” kwota zaliczek w wysokości 52,0 mld euro obejmuje płatności
okresowe za okres programowania 2014–2020 w kwocie 41,6 mld euro. Zgodnie z podejściem
przyjętym przez Trybunał w tym obszarze płatności te nie są uwzględniane w populacji kontrolnej
na potrzeby sprawozdania rocznego za 2019 r.
(*)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.17. Jak przedstawiono w ramce 1.4, dział „Zasoby naturalne” miał największy

udział w populacji ogółem (47,2%), przed działami „Spójność” (22,5%) i
„Konkurencyjność” (13,2%).
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Ramka 1.4
Populacja o wartości 126,1 mld euro objęta kontrolą Trybunału
w 2019 r. w rozbiciu na działy WRF

Konkurencyjność
16,7 (13,2%)

Populacja objęta

Administracja
10,4 (8,2%)

(w mld EUR)
Spójność
28,4 (22,5%)

126,1

mld euro

Globalny wymiar
Europy
8,2 (6,5%)

Bezpieczeństwo
i obywatelstwo
3,0 (2,4%)

Zasoby
naturalne
59,4 (47,2%)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W określonych kategoriach wydatków wciąż występują błędy

1.18. Jeśli chodzi o prawidłowość dochodów i wydatków UE, główne ustalenia
Trybunału są następujące:
a)

Z ogółu dowodów kontroli wynika, że w dochodach nie wystąpił istotny poziom
błędu. Zbadane przez Trybunał systemy związane z dochodami były ogólnie
skuteczne. Skontrolowane kluczowe mechanizmy kontroli wewnętrznej w zakresie
tradycyjnych zasobów własnych (TZW) w Komisji (zob. pkt 3.10 i 3.18)
i w niektórych państwach członkowskich (zob. pkt 3.8–3.9) zostały ocenione przez
Trybunał jako częściowo skuteczne (zob. pkt 3.24). Trybunał wykrył ponadto
istotne uchybienia w kontrolach przeprowadzanych przez państwa członkowskie
w celu zmniejszenia luki w należnościach celnych (tj. kwoty nieuiszczonych
należności, których nie ujęto w systemach rachunkowości państw członkowskich
w zakresie TZW), które wymagają podjęcia działań ze strony UE.
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b)

Jeśli chodzi o wydatki, z dowodów kontroli wynika, że ogólny poziom błędu był
istotny i wynosił 2,7%17 (zob. ramka 1.5). Największy wkład w szacowany przez
Trybunał poziom błędu miał dział „Spójność” (36,3%), a następnie „Zasoby
naturalne” (32,2%), „Konkurencyjność” (19,1%) i „Globalny wymiar Europy”
(10,3%). Istotny poziom błędu występuje w dalszym ciągu w wydatkach
obarczonych wysokim ryzykiem, które często podlegają skomplikowanym
przepisom i są dokonywane głównie na zasadzie zwrotu kosztów (zob. pkt 1.21–
1.22). Tego rodzaju wydatki stanowiły 53,1% populacji kontrolnej (zob.
ramka 1.5).

Ramka 1.5
Szacowany poziom błędu w latach 2017–2019
10%
Przedział
ufności na
poziomie
95%

8%

Najwyższy poziom
błędu
Szacowany poziom błędu
Najniższy poziom
błędu

6%

4%

3,4%

3,4%
Próg istotności
2%
2,0%
0%

2,6%

2,4%
1,4%

2017

1,8%

2018

3,6%
2,7%
1,8%

2019

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Błąd to kwota, która nie powinna była zostać wypłacona z budżetu UE. Do błędów dochodzi
w sytuacji, gdy środki nie są wykorzystywane zgodnie z odpowiednimi przepisami UE, a zatem
niezgodnie z celami założonymi przez Radę i Parlament Europejski przy przyjmowaniu tych
przepisów, bądź gdy sposób ich wykorzystania jest niezgodny ze szczegółowymi przepisami
krajowymi.

17

Trybunał uzyskał pewność na poziomie 95%, że szacowany poziom błędu w kontrolowanej
populacji wynosi między 1,8% a 3,6% (odpowiednio najniższy i najwyższy poziom błędu).
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Złożoność przepisów i sposób wypłaty środków unijnych mają wpływ na
ryzyko wystąpienia błędu

1.19. W następstwie analizy ryzyka, przeprowadzonej w oparciu o wyniki kontroli

z ubiegłych lat oraz ocenę systemów zarządzania i kontroli, w populacji kontrolnej
obejmującej transakcje leżące u podstaw rozliczeń kontrolerzy wyodrębnili wydatki
obarczone wysokim i niskim ryzykiem wystąpienia błędu i dla obu tych kategorii
oszacowali poziom błędu. Wyniki kontroli z 2019 r. i ustalenia Trybunału z poprzednich
lat potwierdzają ocenę i klasyfikację ryzyka, zgodnie z którą sposób wypłaty środków
ma wpływ na ryzyko wystąpienia błędów.
—

Ryzyko wystąpienia błędu jest niższe w przypadku wydatków podlegających
uproszczonym / mniej złożonym przepisom. Tego rodzaju wydatki obejmują
głównie te płatności oparte na uprawnieniach 18, w przypadku których
beneficjenci muszą spełnić pewne nie nazbyt skomplikowane warunki.

—

Ryzyko wystąpienia błędu jest wysokie w przypadku wydatków podlegających
skomplikowanym przepisom. Taka sytuacja występuje przede wszystkim
w odniesieniu do płatności dokonywanych na zasadzie zwrotu kosztów, gdy
beneficjenci są zobowiązani do składania wniosków o zwrot poniesionych kosztów
kwalifikowalnych. W związku z tym, poza wykazaniem, że wykonują działalność
kwalifikującą się do uzyskania wsparcia, muszą oni przedstawić dowody
świadczące o faktycznym poniesieniu kosztów podlegających zwrotowi. Muszą
przy tym często przestrzegać złożonych przepisów określających, jakie wydatki
można zgłosić do zwrotu (kwalifikowalność) i w jaki sposób powinny zostać one
poniesione (w drodze zamówień publicznych lub zgodnie z zasadami pomocy
państwa).

1.20. W 2019 r. Trybunał po raz kolejny stwierdził, że w wydatkach obarczonych

niskim ryzykiem nie wystąpił istotny poziom błędu. W wydatkach o wysokim ryzyku
poziom błędu w dalszym ciągu był natomiast istotny (zob. ramka 1.6). Odsetek
wydatków, w których wystąpił istotny poziom błędu, był jednak wyższy niż
w minionych trzech latach.

18

Wydatki oparte na uprawnieniach do płatności obejmują wydatki administracyjne.
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Ramka 1.6
Populacja kontrolna w 2019 r. w podziale na wydatki obarczone
wysokim i niskim ryzykiem wystąpienia błędu
(w mld EUR)
0
Nie wystąpił
istotny poziom
błędu

Szacowany
poziom błędu:

4,9%

20

40

Wydatki obarczone niskim ryzykiem

60
59,2 (46,9%)

Próg istotności 2,0%

Wydatki obarczone wysokim ryzykiem

66,9 (53,1%)

Próg istotności 2,0%

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

W ponad połowie populacji kontrolnej wystąpił istotny poziom błędu

1.21. Wydatki obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia błędu stanowią 53,1%

populacji objętej kontrolą Trybunału, co oznacza wzrost w stosunku do ubiegłego roku,
kiedy ich udział w populacji wynosił około 50%. Wyższy odsetek wydatków
obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia błędu w tym roku wynika w dużej mierze
ze wzrostu o 4,8 mld euro populacji objętej kontrolą w dziale „Spójność”. Jak
przedstawiono w ramce 1.7, dział „Spójność” miał największy udział w populacji
wydatków obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia błędu (28,4 mld euro), przed
działami „Zasoby naturalne” (18,1 mld euro) i „Konkurencyjność” (10,7 mld euro).

1.22. Trybunał szacuje, że poziom błędu w ich przypadku wynosi 4,9% (w 2018 r. –

4,5%) i tym samym przekracza próg istotności wynoszący 2,0% (zob. ramka 1.6). Tę
szacunkową wartość określono w wyniku badania wydatków obarczonych wysokim
ryzykiem we wszystkich stosownych działach WRF.
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Ramka 1.7
Wydatki obarczone wysokim ryzykiem w rozbiciu na działy WRF
(w mld EUR)
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.23.

„Spójność” (rozdział 5) – Wydatki w tym obszarze są dokonywane
głównie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Funduszu
Spójności i Europejskiego Funduszu Społecznego. W przeważającej mierze przybierają
one postać zwrotu kosztów, która to metoda zdaniem Trybunału jest obarczona
wysokim ryzykiem wystąpienia błędu. Główne rodzaje błędów wykrytych
i skwantyfikowanych przez Trybunał w tym obszarze dotyczyły projektów
niekwalifikowalnych oraz przypadków naruszenia zasad rynku wewnętrznego
(w szczególności nieprzestrzegania przepisów dotyczących udzielania zamówień
publicznych).

1.24.

„Zasoby naturalne” (rozdział 6) – Trybunał po raz kolejny stwierdził
istotny poziom błędu w obszarach wydatków, które zostały uznane za obarczone
większym ryzykiem (rozwój obszarów wiejskich, środki rynkowe, rybołówstwo,
środowisko naturalne i działania w dziedzinie klimatu) i które stanowią około 30%
płatności w tym dziale. Wydatki w tych obszarach przybierają głównie postać zwrotu
kosztów i podlegają często skomplikowanym warunkom kwalifikowalności. Najczęstsze
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błędy w tym obszarze dotyczyły niekwalifikujących się beneficjentów,
niekwalifikowalnych działań lub zadeklarowania niekwalifikowalnych kosztów.

1.25.

„Konkurencyjność” (rozdział 4) – Podobnie jak w poprzednich latach
wydatki z zakresu badań naukowych stanowią obszar wysokiego ryzyka i są głównym
źródłem błędu. Błędy w wydatkach na badania naukowe dotyczą różnych kategorii
kosztów niekwalifikowalnych (w szczególności bezpośrednich kosztów osobowych
i innych kosztów bezpośrednich, kosztów pośrednich i kosztów podwykonawstwa).

1.26.

„Globalny wymiar Europy” (rozdział 8) – Wydatki, mające formę
wsparcia finansowego, są dokonywane z zastosowaniem bardzo zróżnicowanych
metod, takich jak zamówienia na roboty budowlane, realizację dostaw lub świadczenie
usług, dotacje, umowy o przyznanie wkładu i umowy o delegowaniu zadań oraz
wsparcie budżetowe. Dokonywane są one głównie na zasadzie zwrotu kosztów
i dotyczą działań zewnętrznych finansowanych z budżetu ogólnego UE. Wszystkie
rodzaje wydatków w tym dziale są uznawane za wydatki obarczone wysokim ryzykiem
wystąpienia błędu, z wyjątkiem płatności w ramach wsparcia budżetowego, które
stanowią około 10% tych wydatków. Większość błędów w tym obszarze dotyczy
zamówień publicznych, procedur przyznawania dotacji, braku dokumentacji
poświadczającej oraz kosztów niekwalifikowalnych.
Błędy dotyczące kwalifikowalności nadal mają największy udział w szacowanym
poziomie błędu w wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia błędu

1.27. Podobnie jak w poprzednich latach Trybunał skupił się w większym stopniu

na kategoriach błędów, jakie występują wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem,
ponieważ w ich przypadku utrzymuje się istotny poziom błędu. W ramce 1.8
przedstawiono udział poszczególnych kategorii błędów w szacowanym poziomie błędu
w wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem za 2019 r. w zestawieniu z szacunkami za
2018 i 2017 r.
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Ramka 1.8
Udział poszczególnych kategorii błędów występujących w wydatkach
obarczonych wysokim ryzykiem w oszacowanym przez Trybunał
poziomie błędu za 2019 r.
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obszarów wiejskich)

(C)
Poważne błędy
dotyczące
zamówień
publicznych,
procedur
udzielania dotacji i
pomocy państwa

(D)
Płatności, co do
których nie
przedstawiono
dokumentacji
poświadczającej

(E)
Błędy popełnione
przez Komisję i
instytucje
pośredniczące
oraz inne błędy

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

1.28. Podobnie jak w latach ubiegłych błędy dotyczące kwalifikowalności (tj. koszty

niekwalifikowalne w zestawieniach poniesionych wydatków – 40%, a także
niekwalifikowalne projekty i działania lub niekwalifikujący się beneficjenci – 34%) miały
największy udział w szacowanym poziomie błędu w wydatkach obarczonych wysokim
ryzykiem. Udział błędów tego rodzaju wynosił 74% (wobec 68% w 2018 r.).

1.29. W 2019 r. Trybunał po raz kolejny wykrył dużą liczbę błędów dotyczących

udzielania zamówień publicznych, zasad pomocy państwa i procedur udzielania dotacji,
głównie w działach „Spójność” i „Zasoby naturalne”. Błędy te złożyły się na 20%
szacowanego poziomu błędu w wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem (w 2018 r.
było to 16%).
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Trybunał stwierdził, że w wydatkach obarczonych niskim ryzykiem nie wystąpił
istotny poziom błędu

1.30. Na podstawie przeprowadzonych prac kontrolnych Trybunał stwierdził, że

w przypadku wydatków obarczonych niskim ryzykiem, które stanowiły 46,9% populacji
kontrolnej, szacowany poziom błędu kształtuje się poniżej progu istotności
wynoszącego 2,0%, podobnie jak miało to miejsce w 2018 r. Wydatki obarczone niskim
ryzykiem obejmują przede wszystkim płatności oparte na uprawnieniach oraz wydatki
administracyjne (zob. ramka 1.9). Do płatności opartych na uprawnieniach należą
stypendia dla studentów i stypendia badawcze (dział „Konkurencyjność” – rozdział 4),
pomoc bezpośrednia dla rolników (dział „Zasoby naturalne” – rozdział 6), a także
wsparcie budżetowe na rzecz państw trzecich (dział „Globalny wymiar Europy” –
rozdział 8). Na wydatki administracyjne składają się głównie wynagrodzenia oraz
emerytury i renty urzędników UE („Administracja” – rozdział 9).

Ramka 1.9
Wydatki obarczone niskim ryzykiem w rozbiciu na działy WRF
(w mld EUR)

Konkurencyjność:
6,0

Globalny wymiar
Europy: 0,8

Zasoby naturalne: 41,3

Ogółem: 59,2
(46,9%)

Niskie
ryzyko

Bezpieczeństwo i obywatelstwo: 0,7
0

10

20

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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Informacje na temat prawidłowości wydatków przekazane
przez Komisję

1.31. Zgodnie z art. 317 TFUE Komisja ponosi ostateczną odpowiedzialność za

wykonanie budżetu UE i zarządza wydatkami unijnymi wraz z państwami
członkowskimi 19. Komisja rozlicza się z podjętych działań za pomocą trzech
sprawozdań, które należą do tzw. zintegrowanego pakietu sprawozdawczości
finansowej 20. Są to:
a)

skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej,

b)

sprawozdanie roczne na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników,

c)

sprawozdanie na temat działań następczych podjętych po absolutorium za
poprzedni rok budżetowy.

1.32. W ramach strategii na lata 2018–2020 Trybunał założył, że oceni możliwości

korzystania z informacji na temat legalności i prawidłowości przekazanych przez
jednostki kontrolowane. Oznacza to, że w przyszłości zamierza on w miarę możliwości
wydawać poświadczenie wiarygodności na podstawie deklaracji Komisji. Trybunał
opiera się przy tym na swoich doświadczeniach z kontroli wiarygodności rozliczeń,
w przypadku których stosuje podobne podejście od 1994 r. Jeśli z kolei chodzi
o kontrolę prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń, współpracował on
w dalszym ciągu z Komisją w celu ustalenia warunków niezbędnych do stopniowego
wprowadzenia tego podejścia. Trybunał napotkał jednak trudności, związane
przykładowo z dostępnością terminowych i wiarygodnych informacji, utrudniające
obecnie postęp prac. Ograniczenia te zostały bardziej szczegółowo omówione
w rozdziale 4 („Konkurencyjność”), rozdziale 5 („Spójność”) i rozdziale 8 („Globalny
wymiar Europy”).

19

Art. 317 TFUE stanowi, że:
„Komisja wykonuje budżet we współpracy z Państwami Członkowskimi zgodnie z przepisami
rozporządzeń wydanych na podstawie artykułu 322, na własną odpowiedzialność
i w granicach przyznanych środków, zgodnie z zasadą należytego zarządzania finansami.
Państwa Członkowskie współpracują z Komisją w celu zapewnienia, aby środki były
wykorzystywane zgodnie z zasadami należytego zarządzania finansami”.

20

https://ec.europa.eu/info/publications/annual-management-and-performance-report2019_en
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Oszacowany przez Komisję poziom błędu znajduje się w dolnym zakresie
przedziału ustalonego przez Trybunał

1.33. W sprawozdaniu rocznym na temat zarządzania budżetem i jego wyników

Komisja przedstawia, w odniesieniu do transakcji leżących u podstaw rozliczeń za
2019 r., swoją ocenę ryzyka występującego w momencie dokonywania płatności.
Ryzyko to odpowiada oszacowanej przez Komisję kwocie płatności, które zostały
uregulowane, choć nie były zgodne z obowiązującymi przepisami w momencie ich
dokonania. Koncepcja ta jest najbardziej zbliżona do sposobu szacowania poziomu
błędu przez Trybunał.

1.34. W ramce 1.10 przedstawiono kwoty obarczone ryzykiem w momencie

dokonywania płatności oszacowane przez Komisję równolegle do przedziału błędu
oszacowanego przez Trybunał. Oszacowane przez Komisję ryzyko w momencie
dokonywania płatności wynosi 2,1% za 2019 r. i utrzymuje się poniżej szacowanego
przez Trybunał poziomu błędu wynoszącego 2,7% (w 2018 r. było to 2,6%) oraz
znajduje się w dolnym zakresie przedziału ustalonego przez Trybunał, tj. pomiędzy
1,8% a 3,6%.

40

Ramka 1.10
Oszacowane przez Komisję ryzyko w momencie dokonywania
płatności w zestawieniu z szacowanym przez Trybunał poziomem
błędu
10%

Trybunał
Obrachunkowy
Komisja
8%

Najwyższy poziom
błędu
Szacowany poziom błędu

Przedział
ufności na
poziomie
95%

Najniższy poziom
błędu

6%

4%

Próg istotności
2%
2,0%
0%

2,4%

2,7%

2,6%
1,7%

2017

1,7%

2018

2,1%

2019

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Problemy dotyczące elementów składających się na wartość oszacowaną
przez Komisję

1.35. Komisja formułuje swoją ogólną ocenę ryzyka w momencie dokonywania

płatności w różnych obszarach polityki na podstawie poświadczeń wiarygodności
zamieszczanych przez dyrektorów generalnych w odnośnych rocznych sprawozdaniach
z działalności. Szacunki Komisji są jednak zniekształcone przez jej szczególną rolę, co
odzwierciedlono w stosowanej przez nią metodyce, oraz przez ograniczenia
w kontrolach ex post, stanowiących krytyczny punkt systemu kontroli. Głównie z tych
dwóch przyczyn obliczenia Komisji mogą różnić się od poziomów błędu szacowanych
przez Trybunał. W ramce 1.11 przedstawiono, na jakiej podstawie Komisja określa
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ryzyko w momencie dokonywania płatności dla głównych obszarów wydatków, a także
powiązane problemy 21.

Ramka 1.11
Oszacowane przez Komisję ryzyko w momencie dokonywania
płatności – podstawa szacowania i problemy
Obszar
polityki
Konkurencyjność

Podstawa służąca do
oszacowania ryzyka
w momencie dokonywania
płatności
Wspólna Służba Audytu Komisji
średnio co 18 miesięcy dobiera
reprezentatywną próbę
zestawień poniesionych
wydatków. Próba za 2019 r.
objęła wydatki z okresu od
stycznia 2014 do lutego 2018 r.
Około 20% audytów ex post jest
przeprowadzanych przez
Wspólną Służbę Audytu,
natomiast 80% przeprowadzają
w imieniu tej służby prywatne
firmy audytorskie.

Zasoby
Statystki kontroli agencji
(**)
naturalne
płatniczych państw
członkowskich wraz
z dostosowaniami
wykorzystywane do oceny
ryzyka w momencie
dokonywania płatności.

21

Problemy
Audyty ex post nie obejmują
głównie płatności lub
rozliczeń dokonanych w roku,
za który wydawane jest dane
poświadczenie
wiarygodności, a także nie
wszystkie z nich zostały
uznane za wiarygodne(*).

W trakcie kontroli
przeprowadzonej przez
państwo członkowskie, której
wyniki widać w statystykach
kontroli, nie są wykrywane
wszystkie błędy, a zatem
niezbędne są dostosowania
ze strony Komisji(***).
Dostosowania te mają
najczęściej postać stawek
ryczałtowych.
Istnieją pewne ograniczenia
co do wiarygodności wyników

Ograniczenia te zostały bardziej szczegółowo omówione w rozdziale 4 („Konkurencyjność”),
rozdziale 5 („Spójność”), rozdziale 7 („Zasoby naturalne”) i rozdziale 8 („Globalny wymiar
Europy”).
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prac jednostek
certyfikujących.
Spójność

Zagregowany poziom błędu
rezydualnego poddany
przeglądowi przez Komisję –
kluczowy wskaźnik efektywności
5 – za rok obrachunkowy 2017–
2018 z uwzględnieniem
najbardziej pesymistycznego
scenariusza przedstawionego
w sprawozdaniu rocznym na
temat zarządzania budżetem UE
i jego wyników.

Nie wszystkie kontrole
przeprowadzone przez
instytucje audytowe zostały
uznane za rzetelne(****).
Kluczowy wskaźnik
efektywności 5 powinien być
uznawany za poziom
minimalny, który nie jest
jeszcze ostateczny.

Globalny
wymiar
Europy

Corocznie zamawiane badanie
poziomu błędu rezydualnego.
Badanie za 2019 r. opiera się na
umowach zamkniętych
w okresie od 1 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r.

Niewystarczająca liczba
kontroli na miejscu
przeprowadzonych w krajach,
w których realizowane są
projekty.
Niewystarczające
uwzględnienie istotnych
aspektów postępowań
o udzielenie zamówienia.
Duża swoboda przy
szacowaniu wpływu
poszczególnych błędów.
Brak własnego badania
bezpośredniego transakcji
skontrolowanych uprzednio
przez inne podmioty
(nadmierne poleganie na
pracach innych podmiotów).

Trybunał nie jest w stanie polegać na wnioskach z 17 spośród 40 kontroli ex post poddanych
przeglądowi w 2018 i 2019 r.
(**)
Problemy przedstawione w dziale „Zasoby naturalne” odnoszą się do wspólnej polityki rolnej.
(***)
Dostosowania dokonane na podstawie zarówno kontroli własnych Komisji, jak i prac jednostek
certyfikujących, stanowiły około 56% ogólnej szacowanej kwoty obarczonej ryzykiem w momencie
dokonywania płatności.
(****)
W ciągu trzech lat, odkąd Trybunał bada wydatki za lata 2014–2020, odsetek pakietów
dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności, w przypadku których zgłoszone przez
instytucje audytowe poziomy błędu rezydualnego poniżej 2% nie były wiarygodne, wynosił
niezmiennie około 50% – zarówno w odniesieniu do pakietów dokumentów, jak i wydatków
dobranych do kontroli.
(*)
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1.36. W ramce 1.12 porównano oszacowany przez Trybunał poziom błędu dla tych
działów WRF, dla których Trybunał przedstawia oceny szczegółowe, z wartością
szacowaną przez Komisję 22.

Ramka 1.12
Poziom błędu za 2019 r. oszacowany przez Trybunał w zestawieniu
z oszacowanym przez Komisję ryzykiem w momencie dokonywania
płatności w określonych działach WRF(*)(**)
Konkurencyjność
(***)

Spójność
(****)

Zasoby naturalne
(*****)

8%
Przedział
ufności na
poziomie
95%

6%

4%

4,4%

4,0%

Szacowany poziom błędu
(w %) – Trybunał
Obrachunkowy
Szacowane ryzyko w
momencie dokonywania
płatności (w %) – Komisja
Najwyższy poziom
błędu
Szacowany poziom
błędu
Najniższy poziom
błędu

3,1%
2%

1,7%

1,9%

1,9%

Próg istotności
2%

0%

Trybunał ustalił – także na podstawie innych dowodów uzyskanych za pośrednictwem systemu
kontroli – że poziom błędu w dziale „Zasoby naturalne” jest zbliżony do progu istotności.
(**)
W przypadku działu „Administracja” ani Komisja, ani Trybunał nie stwierdzili istotnego poziomu
błędu.
(***)
Dyrekcje generalne i służby Komisji: ECFIN, GROW, MOVE, ENER, RTD, CNECT, JRC, FISMA,
TAXUD, EAC, EASME, EACEA, INEA, ERCEA, REA. Niektóre dyrekcje generalne (EACEA, ECHO i INEA)
ujęto w ramach więcej niż jednego działu WRF.
(****)
EMPL, REGIO, REFORM (dawniej SRSS), INEA.
(*****)
DG AGRI, DG CLIMA, DG ENV i DG MARE.
(*)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

22

Jako że Komisje nie przedstawia ogólnej kwoty obarczonej ryzykiem w momencie
dokonywania płatności w odniesieniu do poddziału 1a WRF („Konkurencyjność”)
w sprawozdaniu rocznym na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników (tylko dzieli ją
na dwa obszary polityki), Trybunał był zmuszony pogrupować dane przedstawione przez
Komisję w rocznych sprawozdaniach z działalności.
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1.37. Z porównania wynika, że wartości Komisji dla dwóch obszarów polityki lokują
się poniżej wartości oszacowanej przez Trybunał, co odzwierciedla uchybienia
przedstawione w ramce 1.11 Trybunał stwierdził, że:
—

w przypadku działu „Konkurencyjność” ogólne szacowane ryzyko w momencie
dokonywania płatności w tym dziale WRF będące na poziomie 1,7%, obliczone
przez Trybunał na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu rocznym na
temat zarządzania budżetem i jego wyników, znajduje się poniżej progu istotności
i w dolnym zakresie przedziału oszacowanego przez Trybunał poziomu błędu (zob.
pkt 4.35 i 4.38).

—

w przypadku działu „Spójność”, wartość szacowana przez Komisję dla tego działu
WRF 23 wynosi 3,1%, co potwierdza, że poziom błędu w tym obszarze polityki
znajduje się powyżej progu istotności. Wartość szacowana przez Komisję jest
niższa niż oszacowany przez Trybunał poziom błędu, lecz mieści się w dolnej
połowie przedziału oszacowanego przez Trybunał przedziału błędu (zob. pkt 5.59
i 5.66).

1.38. W przypadku działu „Zasoby naturalne ” oszacowane przez Komisję ryzyko

w momencie dokonywania płatności (1,9%) jest zbieżne z szacunkami Trybunału (zob.
pkt 6.32 i 6.42).

23

Zob. tabela B w załączniku 3 do sprawozdania rocznego na temat zarządzania budżetem UE
i jego wyników za 2019 r., s. 236.
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Trybunał zgłasza przypadki podejrzenia
nadużycia finansowego do OLAF
1.39. Trybunał uznaje za nadużycie finansowe jakiekolwiek umyślne działanie lub

zaniechanie dotyczące wykorzystania lub przedstawienia fałszywych, nieścisłych lub
niekompletnych oświadczeń lub dokumentów, nieujawnienia wymaganych informacji
i nieprawidłowego wykorzystania funduszy UE 24. Nadużycia finansowe przynoszą lub
mogą przynieść szkodę budżetowi UE. Zgodnie ze standardami kontroli główną
odpowiedzialność za zapobieganie nadużyciom i ich wykrywanie ponosi zarówno
kierownictwo, jak i osoby odpowiedzialne za zarządzanie danym podmiotem. Trybunał
uwzględnia ryzyko nadużyć finansowych przed rozpoczęciem procedur kontroli (zob.
pkt (28)-(30) w załączniku 1.1).

1.40. Trybunał współpracuje ściśle z Europejskim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć

Finansowych (OLAF) w zakresie zwalczania nadużyć finansowych przynoszących szkodę
budżetowi UE. Zgłasza on do OLAF przypadki podejrzeń nadużycia finansowego,
korupcji lub innych nielegalnych działań mających wpływ na interesy finansowe UE,
które wykrywa w trakcie swoich prac kontrolnych (w tym w trakcie prac dotyczących
osiągniętych wyników) lub na podstawie informacji przekazanych mu bezpośrednio
przez strony trzecie. Następnie OLAF rozpatruje te przypadki, podejmuje decyzję co do
tego, czy należy wszcząć postępowanie, a jeśli to konieczne – współpracuje z organami
państw członkowskich.

1.41. W 2019 r.:
a)

Trybunał dokonał oceny prawidłowości 747 transakcji w ramach prac kontrolnych
na potrzeby sprawozdania rocznego i opracował 36 sprawozdań specjalnych;

b)

zgłosił do OLAF dziewięć przypadków podejrzeń nadużycia finansowego wykrytych
w trakcie swoich kontroli (w 2018 r. również dziewięć przypadków). W pięciu
z nich OLAF wszczął postępowanie. W czterech przypadkach OLAF postanowił nie
wszczynać postępowania.

24

Art. 1 ust. 1 lit. a) załącznika do aktu Rady z dnia 26 lipca 1995 r. ustalającego Konwencję
w sprawie ochrony interesów finansowych Wspólnot Europejskich („konwencja PIF”).

46

1.42. Przypadki podejrzenia nadużycia zgłoszone do OLAF w wyniku prac Trybunału

w 2019 r. dotyczyły najczęściej podejrzeń o sztuczne stworzenie warunków
niezbędnych w celu uzyskania finansowania UE, zadeklarowania kosztów, które nie
spełniały kryteriów kwalifikowalności, oraz nieprawidłowości w dziedzinie zamówień.
W niektórych z przypadków zgłoszonych przez Trybunał do OLAF doszło do kilku
różnych nieprawidłowości.

1.43.

Na podstawie informacji uzyskanych w wyniku prac kontrolnych Trybunału
w latach 2011–2019 OLAF zalecił odzyskanie łącznej kwoty 317,7 mln euro
w następstwie wykrytych 29 przypadków podejrzeń 25.

25

Informacja ta została przekazana przez OLAF i nie była przedmiotem badania Trybunału.
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Wnioski
1.44. Informacje zawarte w niniejszym rozdziale mają przede wszystkim wspierać
opinię przedstawioną w poświadczeniu wiarygodności.

Wyniki kontroli

1.45. Trybunał stwierdził, że w sprawozdaniu rocznym UE nie wystąpiły istotne

zniekształcenia.

1.46. Jeśli chodzi o prawidłowość transakcji, Trybunał ustalił, że w dochodach nie

wystąpił istotny poziom błędu. W odniesieniu do wydatków wyniki kontroli
przeprowadzonych przez Trybunał wskazują na to, że szacowany poziom błędu wzrósł
w porównaniu z rokiem ubiegłym i wynosi 2,7% (2,6% w 2018 r.). W wydatkach
obarczonych wysokim ryzykiem (dokonywanych głównie na zasadzie zwrotu kosztów),
które podlegają często skomplikowanym przepisom, wystąpił istotny poziom błędu.
W bieżącym roku udział wydatków tego rodzaju zwiększył się do 53,1%, co stanowi
istotną część populacji objętej kontrolą Trybunału. W odróżnieniu od sytuacji w trzech
poprzednich latach błąd ma więc rozległy charakter, co stanowi podstawę do wydania
opinii negatywnej.
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Załączniki
Załącznik 1.1 – Podejście kontrolne i metodyka kontroli
1)

W niniejszym załączniku przedstawiono podejście kontrolne i metodykę kontroli
Trybunału, które są zgodne z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej
i dają gwarancję, że opinie kontrolne Trybunału opierają się na wystarczających
i odpowiednich dowodach kontroli. Uwzględniono w nim także główne różnice
pomiędzy podejściem kontrolnym Trybunału a sposobem szacowania poziomu
nieprawidłowości przez Komisję i przekazywania przez nią informacji na ten
temat 26 w ramach wykonywania przez nią obowiązków zarządczych dotyczących
budżetu UE. W tym celu Trybunał wyjaśnił, w jaki sposób:

—

dokonuje ekstrapolacji wykrytych błędów (pkt (6));

—

konstruuje sprawozdanie roczne – podział na rozdziały odpowiada działom WRF
(pkt (8));

—

stosuje unijne i krajowe przepisy (pkt (9));

—

kwantyfikuje błędy w zakresie zamówień publicznych (pkt (19)).

2)

Podejście kontrolne Trybunału przedstawiono w podręczniku kontroli finansowej
i kontroli zgodności dostępnym na stronie internetowej Trybunału 27. W celu
zaplanowania prac kontrolnych Trybunał stosuje model pewności uzyskiwanej na
podstawie kontroli. Planując swoje prace, Trybunał uwzględnia ryzyko
wystąpienia błędów (ryzyko nieodłączne) oraz ryzyko, że nie uda się zapobiec
błędom lub że nie zostaną one wykryte i skorygowane (ryzyko zawodności
systemów kontroli wewnętrznej).

26

Zob. sprawozdanie roczne Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za
2019 r., s. 51–53.

27

https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx
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CZĘŚĆ 1 – Podejście kontrolne i metodyka kontroli w zakresie wiarygodności
rozliczeń
3)

Trybunał przeprowadza badanie skonsolidowanego sprawozdania rocznego UE
w celu zweryfikowania jego wiarygodności. Sprawozdanie to zawiera:

a)

skonsolidowane sprawozdanie finansowe oraz

b)

sprawozdania z wykonania budżetu.

4)

Skonsolidowane sprawozdanie roczne UE powinno przedstawiać rzetelnie we
wszystkich istotnych aspektach:

a)

sytuację finansową Unii Europejskiej na koniec roku,

b)

wyniki jej transakcji i przepływów pieniężnych,

c)

zmiany w aktywach netto za zakończony rok.

5)

W ramach kontroli Trybunał:

a)

dokonuje oceny środowiska kontroli w zakresie rachunkowości;

b)

sprawdza funkcjonowanie kluczowych procedur księgowych oraz proces
zamknięcia okresu rozliczeniowego;

c)

analizuje główne dane księgowe pod kątem spójności i racjonalności;

d)

dokonuje analizy i uzgodnienia kont lub sald;

e)

przeprowadza badania bezpośrednie zobowiązań, płatności i poszczególnych
pozycji bilansowych na podstawie reprezentatywnych prób;

f)

wykorzystuje, w miarę możliwości i zgodnie z międzynarodowymi standardami
kontroli, wyniki prac innych kontrolerów, zwłaszcza w przypadku kontroli
działalności Komisji w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek, w odniesieniu do
której dostępne są poświadczenia z kontroli zewnętrznej.

CZĘŚĆ 2 – Podejście kontrolne i metodyka kontroli w zakresie prawidłowości
transakcji
6)

W ramach swojego obecnego podejścia do oceny, czy transakcje leżące u podstaw
rozliczeń są zgodne z przepisami UE, Trybunał opiera się głównie na bezpośrednim
badaniu dużej, reprezentatywnej próby dobranych losowo transakcji pod kątem
zgodności z przepisami. Zgodnie z przyjętymi praktykami w dziedzinie statystyki
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ekstrapolacja wyników uzyskanych w ramach próby statystycznej prowadzi do
uzyskania najdokładniejszej szacunkowej wartości poziomu błędu. Trybunał dzieli
próbę na wydatki obarczone wysokim i niskim ryzykiem wystąpienia błędu oraz na
różne warstwy dotyczące działów WRF, których dotyczy jego sprawozdawczość.
Taki zabieg pozwala mu na dokonanie ekstrapolacji wykrytych błędów na
stosowne obszary.
7)

Trybunał analizuje jednak, czy istnieje możliwość, by efektywnie wykorzystać
wyniki kontroli prawidłowości przeprowadzonych już przez inne podmioty. Jeśli
Trybunał chce skorzystać z takich wyników w swoich pracach, zgodnie ze
standardami kontroli, dokonuje oceny niezależności i kompetencji odnośnego
podmiotu oraz zakresu i adekwatności wykonanych przez niego prac.

W jaki sposób Trybunał bada transakcje
8)

Trybunał organizuje swoje prace kontrolne i informuje o wynikach dotyczących
poszczególnych działów WRF, zachowując strukturę budżetu opracowaną przez
prawodawcę. W ramach każdego działu WRF, w odniesieniu do którego Trybunał
wydaje ocenę szczegółową (rozdziały 4, 5, 6 i 9), bada on reprezentatywną próbę
transakcji w celu oszacowania udziału nieprawidłowych transakcji w populacji
ogółem.

9)

W przypadku każdej wybranej transakcji Trybunał ustala, czy kwoty we wniosku
lub płatności zostały wydatkowane na cel zatwierdzony w budżecie i określony
w przepisach. W swojej ocenie Trybunał uwzględnia prawo unijne i krajowe,
zgodnie z interpretacją dokonaną przez krajowe sądownictwo lub niezależne
organy lub władze krajowe oraz przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej.
Weryfikuje również, czy kwoty we wniosku lub płatności zostały prawidłowo
obliczone (w przypadku większych kwot weryfikacja ta opiera się na
reprezentatywnej próbie pozycji w ramach danej transakcji). Oznacza to, że
w ramach badania śledzi się historię danej transakcji od jej zaksięgowania na
koncie budżetowym aż do odbiorcy końcowego (np. rolnika bądź organizatora
szkolenia czy projektu pomocy rozwojowej) i weryfikuje jej zgodność na każdym
poziomie.

10) Jeśli chodzi o badanie transakcji związanych z dochodami, do celów
przeprowadzanej przez Trybunał kontroli zasobów własnych opartych na podatku
od wartości dodanej i DNB za punkt wyjścia przyjmuje się zagregowane dane
makroekonomiczne, które wykorzystano jako podstawę do obliczenia tych
zasobów. Trybunał bada mechanizmy kontroli stosowane przez Komisję
w odniesieniu do wkładów państw członkowskich do momentu ich przekazania
i uwzględnienia w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym UE. W odniesieniu do
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tradycyjnych zasobów własnych Trybunał bada rozliczenia organów celnych
i przepływ opłat celnych do momentu otrzymania tych kwot przez Komisję i ich
zaksięgowania.
11) Jeśli chodzi o wydatki, Trybunał bada płatności po tym, jak wydatki zostały
poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Odnosi się to do wszystkich kategorii
płatności (w tym płatności w celu nabycia aktywów) z wyjątkiem zaliczek w chwili
ich wypłaty. Trybunał bada zaliczki po tym, jak:
a)

końcowy odbiorca środków unijnych (np. rolnik, instytut badawczy,
przedsiębiorstwo wykonujące roboty lub usługi, na które udzielono zamówienia
publicznego) przedstawi dowody na ich wykorzystanie;

b)

Komisja (bądź inna instytucja lub organ zarządzający środkami UE) poprzez
rozliczenie danej zaliczki zatwierdzi ostateczne wykorzystanie środków.

12) Próba kontrolna Trybunału jest pomyślana tak, aby umożliwić oszacowanie
poziomu błędu w całości wydatków, nie zaś w poszczególnych transakcjach (np.
w konkretnym projekcie). Trybunał wybiera wnioski lub płatności, a na niższym
poziomie także poszczególne pozycje w ramach danej transakcji (np. faktury lub
działki zadeklarowane przez rolnika), korzystając z metody doboru próby na
podstawie jednostki monetarnej. Poziomy błędu zgłoszone w odniesieniu do tych
pozycji nie powinny być postrzegane jako miara błędu w odnośnych transakcjach,
lecz są uwzględniane bezpośrednio w ogólnym poziomie błędu w całości
wydatków UE.
13) Trybunał nie bada co roku transakcji w każdym państwie członkowskim, kraju czy
regionie, który otrzymał wsparcie. Fakt, że niektóre państwa członkowskie, kraje
bądź regiony zostały wymienione z nazwy, nie oznacza, że takie sytuacje nie
wystąpiły gdzie indziej. Przykłady przytoczone w niniejszym sprawozdaniu nie
stanowią podstawy do sformułowania wniosków dotyczących danych państw
członkowskich, krajów lub regionów, które otrzymały wsparcie.
14) W ramach podejścia przyjętego przez Trybunał celem nie jest gromadzenie
danych na temat częstości błędów w całej populacji. W związku z tym danych
dotyczących liczby błędów wykrytych w danym dziale WRF, w wydatkach, którymi
zarządza dana DG, bądź w wydatkach konkretnego państwa członkowskiego nie
można traktować jako wskaźnika częstości błędu w transakcjach finansowanych
ze środków unijnych bądź w transakcjach w poszczególnych państwach
członkowskich.
15) Począwszy od 2017 r. Trybunał zmodyfikował swoje podejście kontrolne
w przypadku działu „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”,

52

uwzględniając zmiany w koncepcji systemów kontroli ustanowionych na okres
programowania 2014–2020. Celem Trybunału – oprócz zapewnienia wkładu na
rzecz poświadczenia wiarygodności za 2019 r. i weryfikacji prac instytucji
audytowych – jest wydanie opinii na temat wiarygodności kluczowego wskaźnika
Komisji dotyczącego prawidłowości wydatków w tym obszarze, tj. poziomu błędu
rezydualnego.
16) W przypadku płatności bezpośrednich z EFRG w dziale „Zasoby naturalne”
Trybunał poczynił postępy, jeśli chodzi o lepsze wykorzystanie nowych
technologii. W odniesieniu do rozwoju obszarów wiejskich w 2019 r. zaczął z kolei
dokonywać przeglądu prac jednostek certyfikacyjnych i w razie potrzeby
przeprowadzał je ponownie.
W jaki sposób Trybunał ocenia i przedstawia wyniki badania transakcji
17) Błąd może dotyczyć całości lub części kwoty objętej daną transakcją. W swojej
analizie Trybunał rozważa, czy błędy są kwantyfikowalne, czy też
niekwantyfikowalne, tj. czy można zmierzyć, jakiej części skontrolowanej kwoty
błąd dotyczył. Błędy wykryte i skorygowane przed kontrolami przeprowadzonymi
przez Trybunał w sposób niezależny od nich nie są uwzględniane w obliczeniach
ani w częstości błędów, gdyż fakt ich wykrycia i skorygowania świadczy
o skuteczności systemów kontroli.
18) Kryteria stosowane przez Trybunał na potrzeby kwantyfikacji błędów dotyczących
zamówień publicznych opisano w dokumencie „Non-compliance with the rules on
public procurement – types of irregularities and basis for quantification”
[Nieprzestrzeganie przepisów dotyczących udzielania zamówień publicznych –
rodzaje nieprawidłowości i podstawa ich kwantyfikacji] 28.
19) Sposób kwantyfikowania błędów przez Trybunał może różnić się od metod
stosowanych przez Komisję lub państwa członkowskie przy podejmowaniu decyzji
o ewentualnym zareagowaniu na nieprawidłowe stosowanie przepisów
dotyczących udzielania zamówień publicznych. Trybunał kwantyfikuje tylko
poważne nieprawidłowości w obszarze zamówień publicznych. Błędy dotyczące
zamówień publicznych są kwantyfikowane jako 100% tylko wtedy, gdy
nieprawidłowości nie pozwoliły na udzielenie zamówienia oferentowi
zgłaszającemu najlepszą ofertę, przez co wydatki w ramach tego zamówienia stały
28

Dokument „Quantification of public procurement errors” [Kwantyfikacja błędów
dotyczących udzielania zamówień publicznych] (plik PDF)
https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/AuditMethodology.aspx.
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się niekwalifikowalne. W przeciwieństwie do Komisji Trybunał nie stosuje stawek
ryczałtowych w odniesieniu do różnych rodzajów nieprawidłowości w obszarze
zamówień publicznych 29. Przeprowadza on kwantyfikację błędów dotyczących
zamówień publicznych na podstawie kwot wykrytych wydatków
niekwalifikowalnych w ramach zbadanych transakcji.
Szacowany poziom błędu
20) W odniesieniu do większości działów WRF, jak i dla budżetu UE ogółem Trybunał
przedstawia szacowany poziom błędu, który jest wyrażony procentowo i obejmuje
jedynie błędy kwantyfikowalne. Przykładowe błędy to kwantyfikowalne
naruszenia obowiązujących przepisów, zasad lub warunków udzielenia
zamówienia albo przyznania dotacji. Trybunał szacuje także najniższy poziom
błędu (NNPB) i najwyższy poziom błędu (NWPB).
21) Na potrzeby swojej opinii Trybunał przyjął próg istotności na poziomie 2,0%.
Bierze również pod uwagę charakter, kwotę i kontekst występowania błędów,
a także inne dostępne informacje.
22) Wydając poświadczenie wiarygodności, Trybunał nie opiera się już tylko na
oszacowanym przez siebie ogólnym poziomie błędu. Poczynając od 2016 r.,
Trybunał wskazuje obszary budżetu UE obarczone niskim ryzykiem wystąpienia
błędu, w odniesieniu do których spodziewa się, że w zatwierdzonych wydatkach
nie stwierdzi poziomu błędu przekraczającego próg istotności, oraz obszary
budżetu obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia błędu, co do których zakłada,
że poziom błędu będzie istotny. W celu przeprowadzenia tego rozróżnienia
Trybunał opiera się nie tylko na ocenie ryzyka nieodłącznego i ryzyka zawodności
systemów kontroli wewnętrznej, ale także na ocenie systemów zarządzania
i kontroli oraz na wynikach kontroli z ubiegłych lat. Przykładowo, opierając się na
doświadczeniach z kontroli z lat ubiegłych, Trybunał uznaje część wydatków
opartych na uprawnieniach do płatności z zakresu rozwoju obszarów wiejskich za
wydatki obarczone wysokim ryzykiem wystąpienia błędu. Dzięki temu podziałowi
jest w stanie określić, w możliwie najbardziej efektywny sposób, czy wykryte
istotne błędy mają „rozległy wpływ”.

29

Wytyczne Komisji z 2019 r. dotyczące określania korekt finansowych w przypadku
nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego ustanowione
w załączniku do decyzji Komisji ustanawiającej wytyczne dotyczące określania korekt
finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych,
(C(2019) 3452 final z 14.5.2019).
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W jaki sposób Trybunał bada systemy i przedstawia wyniki takiego badania
23) Komisja, inne instytucje i organy UE, władze państw członkowskich i kraje oraz
regiony otrzymujące wsparcie ustanawiają systemy w celu zarządzania ryzykiem
dla budżetu oraz nadzorowania / zapewniania prawidłowości transakcji. Badanie
tych systemów jest przydatne w celu wskazania obszarów wymagających
poprawy.
24) W każdym dziale WRF, w tym także w „Dochodach”, wykorzystuje się wiele
różnych systemów. Trybunał przedstawia wyniki swoich prac dotyczących
systemów wraz z zaleceniami mającymi na celu poprawę sytuacji.
Na jakiej podstawie Trybunał formułuje opinię wyrażoną w poświadczeniu
wiarygodności
25) Trybunał planuje swoje prace w celu uzyskania wystarczających, stosownych
i wiarygodnych dowodów kontroli na potrzeby sformułowania opinii na temat
prawidłowości transakcji leżących u podstaw skonsolidowanego sprawozdania
rocznego UE. Wyniki tych prac opisano w rozdziałach 3–9. Trybunał przedstawia
swoją opinię w poświadczeniu wiarygodności. Przeprowadzone prace umożliwiają
Trybunałowi sformułowanie rzetelnej opinii na temat tego, czy błędy w populacji
przekraczają granice istotności, czy też się w nich mieszczą.
26) W przypadku wykrycia istotnego poziomu błędu Trybunał – aby ustalić jego wpływ
na opinię pokontrolną – musi określić, czy błędy lub brak dowodów kontroli miały
„rozległy wpływ”. W tym celu korzysta on z wytycznych zawartych w ISSAI 1705 30
(stosując je również w odniesieniu do kwestii legalności i prawidłowości, zgodnie
z mandatem Trybunału). W przypadku gdy błędy są istotne i mają rozległy wpływ,
Trybunał wyraża opinię negatywną.
27) O „rozległym” wpływie błędów lub „rozległym” braku dowodów kontroli można
mówić, gdy zgodnie z osądem kontrolera wpływ ten nie ogranicza się do
określonych elementów, kont czy pozycji w sprawozdaniu finansowym, lecz
obejmuje swym zasięgiem różne zbadane konta lub transakcje. Jeśli zaś jest on
ograniczony, to dotyczy lub mógłby dotyczyć znacznej części sprawozdań
finansowych lub ujawnień kluczowych dla interpretacji sprawozdań finansowych
przez użytkowników.

30

ISSAI 1705 –Modyfikacje opinii w sprawozdaniu niezależnego kontrolera.
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CZĘŚĆ 3 – Procedury kontroli w odniesieniu do nadużyć finansowych
28) Trybunał określa i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużyć lub błędów –
istotnych nieprawidłowości w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym lub
istotnej niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania
z wymogami przepisów UE.
29) Trybunał opracowuje i przeprowadza procedury kontroli w odpowiedzi na to
ryzyko oraz uzyskuje dowody kontroli, które stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wydania opinii. Przypadki istotnego zniekształcenia
lub niezgodności są trudniejsze do wykrycia, jeśli takie zniekształcenie lub
niezgodność wynika z nadużycia, a nie z błędu, ponieważ nadużycie może wiązać
się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi zaniechaniami, podaniem fałszywych
informacji lub obejściem kontroli wewnętrznej. W rezultacie ryzyko, że przypadki
te nie zostaną wykryte, jest wyższe.
30) Jeżeli Trybunał ma podstawy, by podejrzewać, że doszło do nadużycia
finansowego, zgłasza ten fakt unijnemu Urzędowi ds. Zwalczania Nadużyć
Finansowych (OLAF), który odpowiada za przeprowadzenie dalszego dochodzenia.
Trybunał zgłasza do OLAF kilka przypadków rocznie.
CZĘŚĆ 4 – Związek między opinią na temat wiarygodności rozliczeń a opinią na temat
prawidłowości transakcji
31) Trybunał przedstawił:
a)

opinię na temat skonsolidowanego sprawozdania rocznego Unii Europejskiej za
zakończony rok budżetowy,

b)

opinię na temat prawidłowości dochodów i wydatków leżących u podstaw tego
sprawozdania.

32) Trybunał prowadzi prace i wydaje opinie zgodnie z opracowanymi przez IFAC
Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej oraz kodeksem etyki IFAC,
jak również Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli
wydanymi przez INTOSAI.
33) W przypadku gdy kontrolerzy wydają opinie na temat zarówno wiarygodności
rozliczeń, jak i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw standardy te
stanowią, że opinia z zastrzeżeniem na temat prawidłowości transakcji nie
stanowi sama w sobie podstawy do wydania opinii z zastrzeżeniem na temat
wiarygodności rozliczeń.
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Rozdział 2
Zarządzanie budżetem i finansami
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Wstęp
2.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono analizę Trybunału dotyczącą

najważniejszych kwestii związanych z zarządzaniem budżetem i finansami, które
odnotowano w 2019 r. Wskazano również zagrożenia i wyzwania dla budżetu UE, które
mogą pojawić się w nadchodzących latach. Rozdział sporządzono w oparciu o przegląd
danych budżetowych za 2019 r. oraz dokumentów opublikowanych przez Komisję
i inne zainteresowane strony, a także prace Trybunału zrealizowane na potrzeby
sprawozdania rocznego, sprawozdań specjalnych, przeglądów i opinii.
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Zarządzanie budżetem w 2019 r.
Dostępne środki budżetowe zostały niemal w pełni
wykorzystane

2.2. W rozporządzeniu w sprawie wieloletnich ram finansowych (WRF)1

ustanowiono maksymalne kwoty dla poszczególnych siedmiu lat obowiązywania WRF
(tzw. pułapy WRF). Pułapy te mają zastosowanie do nowych zobowiązań finansowych
UE (środków na zobowiązania) oraz do płatności, których można dokonać z budżetu UE
(środków na płatności). W 2019 r. pułapy WRF wynosiły 164,1 mld euro w przypadku
środków na zobowiązania i 166,7 mld euro w przypadku środków na płatności 2.

2.3. Na 2019 r. władza budżetowa zatwierdziła 166,2 mld euro środków na

zobowiązania i 148,5 mld euro środków na płatności (zob. ramka 2.1). Budżet końcowy
był bardzo zbliżony do początkowo przyjętego, w którym przewidziano 165,8 mld euro
środków na zobowiązania i 148,2 mld euro środków na płatności. W 2019 r. przyjęto
jedynie trzy budżety korygujące, w wyniku których zwiększono kwotę środków na
zobowiązania o 0,4 mld euro, a środków na płatności o 0,3 mld euro.

1

Rozporządzenie Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 z dnia 2 grudnia 2013 r. określające
wieloletnie ramy finansowe na lata 2014–2020 (Dz.U. L 347 z 20.12.2013, s. 884).

2

Komunikat Komisji do Rady i Parlamentu Europejskiego pt. „Dostosowanie techniczne ram
finansowych na 2019 r. do zmian DNB (ESA 2010) (art. 6 rozporządzenia Rady nr 1311/2013
określającego wieloletnie ramy finansowe na lata 2014-2020)” (COM(2018) 282 final).
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2.4. Środki na zobowiązania zostały niemal w pełni wykorzystane – zaciągnięto

zobowiązania na kwotę 165,2 mld euro (99,4%) (zob. ramka 2.1). Kwota tych środków
i odpowiednio kwota środków wykorzystanych była nieznacznie większa niż pułap
określony w WRF ze względu na instrumenty szczególne, w przypadku których
dopuszcza się przekroczenie pułapu 3.

2.5. Poziom wykorzystania dostępnych środków na płatności był nieznacznie

mniejszy (98,5%) niż w przypadku środków na zobowiązania. W 2019 r. wypłacono
146,2 mld euro (zob. ramka 2.1)4, o 19 mld euro (11,5%) mniej niż wyniosła kwota
zobowiązań.

2.6. W rezultacie wzrosła kwota zobowiązań pozostających do spłaty, a także

zwiększyły się przyszłe potrzeby w zakresie płatności. Trybunał zwrócił uwagę na ten
problem w sprawozdaniu rocznym w zeszłym roku 5.

3

Zob. art. 3 ust. 2 rozporządzenia w sprawie WRF.

4

W 2019 r. płatności wyniosły łącznie 159,1 mld euro, przy czym na kwotę tę złożyły się
płatności w ramach budżetu końcowego na 2019 r. w wysokości 146,2 mld euro,
przeniesienia środków w wysokości 1,7 mld euro oraz dochody przeznaczone na określony
cel w wysokości 11,2 mld euro. Trybunał wyłączył z zakresu swojej analizy przeniesione
środki i dochody przeznaczone na określony cel, ponieważ nie są one częścią przyjętego
budżetu i obowiązują w stosunku do nich odmienne zasady. Więcej informacji na ten temat
można znaleźć w części A4 dokumentu pt. „Report on budgetary and financial management
of the European Commission – for the financial year 2019”.

5

Zob. pkt 2.12–2.21 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2018.
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Ramka 2.1
Wykonanie budżetu w 2019 r.
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Szczegółowe ukazanie różnic
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Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019,
sprawozdania z wykonania budżetu oraz informacje dodatkowe – pkt 4.1–4.3 i dostosowanie
techniczne z 2019 r.

Ciągły wzrost kwoty zobowiązań pozostających do spłaty

2.7. Kwota zobowiązań do spłaty ciągle rosła i z końcem 2019 r. wyniosła 298,0 mld
euro (zob. ramka 2.2). W 2019 r. zobowiązania pozostające do spłaty wyrażone jako
wielokrotność rocznej kwoty zobowiązań trwających dłużej niż jeden rok wyniosły 2,7,
co stanowi wzrost w stosunku do 2012 r. – tego samego roku wykonania poprzednich
WRF – gdy wskaźnik ten wynosił 2,3.
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Ramka 2.2
Zobowiązania, płatności i zobowiązania pozostające do spłaty
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Źródło: skonsolidowane sprawozdania roczne UE z lat 2007–2019.
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2.8. W przeglądzie punktowym w trybie pilnym pt. „Zobowiązania pozostające do

spłaty w budżecie UE – szczegółowa analiza zagadnienia” 6 Trybunał wskazał główne
przyczyny ciągłego wzrostu kwoty zobowiązań pozostających do spłaty. Wprawdzie
część tego wzrostu wynika z ogólnego zwiększania się budżetu UE z upływem czasu,
głównie w związku z rosnącą liczbą państw członkowskich i rocznymi dostosowaniami 7,
istnieją jednak jeszcze dwie inne przyczyny bezprecedensowo wysokiego poziomu
zobowiązań pozostających do spłaty: coroczna rozbieżność między kwotą środków na
zobowiązania i środków na płatności oraz ogólnie powolne wdrażanie europejskich
funduszy strukturalnych i inwestycyjnych (funduszy ESI). Trybunał zwracał uwagę na te
kwestie w poprzednich sprawozdaniach rocznych 8. Ze względu na wspomniane
opóźnienia we wdrażaniu zobowiązań, które pierwotnie miały zostać spłacone
w okresie bieżących WRF, zostaną one spłacone dopiero w trakcie obowiązywania
następnych wieloletnich ram finansowych.

2.9. Trybunał przeanalizował, jak kwota zobowiązań pozostających do spłaty

kształtowała się w okresie do końca 2019 r. Począwszy od 2020 r. na kwotę tę wpłynie
szereg czynników związanych z sytuacją kryzysową dotyczącą pandemii COVID-19.
Niektóre z tych czynników, takie jak opóźnienia we wdrażaniu spowodowane
ograniczeniami wprowadzonymi w wyniku pandemii COVID-19, doprowadzą do
zwiększenia tej kwoty. Inne natomiast mogą skutkować jej obniżeniem – dotyczy to
przykładowo rozszerzenia zakresu zasad kwalifikowalności, tak aby objąć nimi wydatki
związane z COVID-19 9. Na tym etapie nie można jeszcze oszacować ogólnego wpływu
pandemii w tym zakresie.
6

Opublikowany w kwietniu 2019 r.

7

W art. 6 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 1311/2013 określającego wieloletnie ramy
finansowe na lata 2014–2020 przewidziano roczne dostosowanie techniczne w wysokości
2%.

8

Zob. pkt 2.44 i 2.48 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r., pkt 2.48 sprawozdania
rocznego Trybunału za 2017 r. oraz pkt 2.36–2.39 i 2.48 sprawozdania rocznego Trybunału
za 2016 r.

9

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014
w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach
ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na
koronawirusa) oraz rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/558 z dnia
23 kwietnia 2020 r. zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013 i (UE) nr 1303/2013
w odniesieniu do szczególnych środków zapewniających wyjątkową elastyczność na
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Zagrożenia i wyzwania dla budżetu UE
Zmiany w budżecie UE w związku z wybuchem pandemii
COVID-19

2.10. W reakcji na pandemię COVID-19 Parlament Europejski i Rada przyjęły istotne

zmiany do budżetu UE na 2020 r. oraz inne zmiany legislacyjne. Wprowadzono także
środki 10 zapewniające dodatkową płynność finansową i wyjątkową elastyczność
w odniesieniu do wydatków związanych z pandemią w ramach funduszy ESI. Trybunał
przedstawił uwagi dotyczące niektórych z tych rozwiązań w oddzielnej opinii 11. Komisja
szacuje, że jednym z istotnych skutków jednego z przyjętych środków będzie
przyspieszone udostępnienie dodatkowej kwoty 14,6 mld euro płatności na rzecz
państw członkowskich w latach 2020 i 2021, z czego 8,5 mld euro zostanie
udostępnione w 2020 r. Biorąc pod uwagę wielkość kwoty środków z funduszy ESI
udostępnionych w 2020 r. na potrzeby zaciągania zobowiązań i dokonywania płatności
w odniesieniu do wydatków związanych z COVID-19, istnieje ryzyko, że dostępne środki
na płatności nie wystarczą do pokrycia wszystkich potrzeb. Trybunał odnotowuje, że
Komisja zamierza „uważnie monitorować wpływ proponowanych zmian na środki na
płatności w 2020 r., biorąc pod uwagę zarówno wykonanie budżetu, jak i zmienione
prognozy państw członkowskich” 12.

2.11. 27 maja 2020 r. Komisja przedstawiła istotne zmiany do swojego wniosku

dotyczącego WRF na lata 2021–2027, tak aby zaradzić konsekwencjom pandemii
COVID-19. Zmiany te obejmują ustanowienie nowego Europejskiego Instrumentu na
rzecz Odbudowy (Next Generation EU), w ramach którego miałoby zostać
udostępnione dodatkowo 750 mld euro w okresie czterech lat (2021–2024), a także
dostosowanie WRF na lata 2021–2027, których budżet zgodnie z nową propozycją
potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
w odpowiedzi na epidemię COVID-19.

10

Zob. przypis 9.

11

Opinia Trybunału nr 3/2020 (2020/C 159/01).

12

Uzasadnienie towarzyszące wnioskowi Komisji COM(2020) 138 final (procedura
2020/0054(COD)) dotyczącemu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
zmieniającego rozporządzenie (UE) nr 1303/2013 i rozporządzenie (UE) nr 1301/2013
w odniesieniu do szczególnych środków w celu zapewnienia wyjątkowej elastyczności na
potrzeby wykorzystania europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych
w odpowiedzi na pandemię COVID-19.
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zostałby zmniejszony do łącznej kwoty 1 100 mld euro. Jeśli do końca 2020 r. Rada nie
przyjmie WRF na lata 2021–2027 lub Parlament Europejski ich nie zatwierdzi,
konieczne będzie wprowadzenie przepisów przejściowych, aby uniknąć przerwania
wielu unijnych programów wydatkowania. 13 maja 2020 r. Parlament Europejski
przyjął rezolucję, w której zwraca się do Komisji, by przedstawiła wniosek w sprawie
planu awaryjnego dotyczącego WRF, tak aby zagwarantować ciągłość finansowania na
wypadek, gdyby w porę nie udało się osiągnąć porozumienia w sprawie WRF na lata
2021–2027. Wobec sytuacji kryzysowej związanej z pandemią COVID-19 Parlament
zwrócił się ponadto do Komisji, by uwzględniła w tym planie awaryjnym propozycje
dotyczące ukierunkowanego zwiększenia dostępnych środków oraz zmiany zasad, tak
aby zaradzić kryzysowi i wspierać odbudowę gospodarki UE.

Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE

2.12.

31 stycznia 2020 r. Zjednoczone Królestwo oficjalnie przestało być członkiem
UE i weszło w tzw. okres przejściowy. Okres ten ma zakończyć się 31 grudnia 2020 r.
Charakter przyszłych relacji między UE i Zjednoczonym Królestwem po zakończeniu
okresu przejściowego zależy od treści porozumienia, które obie strony mogą uzgodnić
w 2020 r.

2.13. W 2020 r. Zjednoczone Królestwo będzie przekazywało wkład do budżetu UE
oraz korzystało z unijnych środków budżetowych na tych samych zasadach, jak gdyby
nadal było państwem członkowskim. Wkład, jaki Zjednoczone Królestwo ma
przekazywać po 2020 r. na poczet zobowiązań, które podjęło jako państwo
członkowskie, zostanie obliczony na podstawie postanowień umowy o wystąpieniu 13
jako stosunek kwoty zasobów własnych przekazanych przez Zjednoczone Królestwo
w okresie od 2014 do 2020 r. do kwoty zasobów własnych zapewnionych przez
wszystkie państwa członkowskie (w tym Zjednoczone Królestwo) w tym samym
okresie.

13

Umowa o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej z Unii
Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej (Dz.U. L 29 z 31.1.2020, s. 7).
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Kwestie dotyczące zarządzania
finansami
Proces absorpcji środków z funduszy ESI przyspieszył, ale wciąż
przebiega wolniej niż w poprzednich WRF

2.14. W 2019 r. tempo absorpcji środków z funduszy ESI było niemal takie samo jak
w 2018 r. Jak wynika z wykresu zamieszczonego w ramce 2.3, do końca 2019 r.
państwom członkowskim wypłacono jedynie 40% środków z funduszy ESI
przydzielonych w bieżących WRF (465 mld euro), a tymczasem do końca 2012 r. – tego
samego roku wykonania poprzednich WRF – ten wskaźnik kształtował się na poziomie
46%. W 2019 r. wypłacono 12% całości środków, a więc podobnie jak w przypadku
środków wypłaconych w 2012 r., tym samym roku wykonania poprzednich WRF
(wówczas wypłacono 13%). Z wykresu wynika również, że jedynie w dziewięciu
państwach członkowskich wskaźniki absorpcji środków były wyższe w bieżących WRF
niż w poprzednich.
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Ramka 2.3
Absorpcja środków z funduszy ESI w rozbiciu na państwa
członkowskie i WRF
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję.
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2.15. W ramce 2.4 przedstawiono poziom absorpcji środków w poszczególnych

funduszach ESI, jako odsetek całości budżetu i w wartościach bezwzględnych. Między
poszczególnymi funduszami występują znaczne różnice, jeśli chodzi o wskaźnik
absorpcji. Przykładowo wskaźnik absorpcji w Europejskim Funduszu Rolnym na rzecz
Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) (przydział środków w wysokości 100 mld euro)
osiągnął 50%, czyli był wyższy niż w przypadku innych funduszy ESI, podczas gdy
wskaźnik absorpcji w Europejskim Funduszu Morskim i Rybackim (EFMR) (przydział
środków w wysokości 5,7 mld euro) wyniósł 29%. Ogólnie tempo absorpcji w 2019 r.
było większe niż w jakimkolwiek innym roku obowiązywania bieżących WRF. Niemniej
ogólne tempo absorpcji dla wszystkich funduszy ESI było w 2019 r. mniejsze niż
w 2012 r., tym samym roku wykonania poprzednich WRF.

2.16. We wcześniejszych sprawozdaniach Trybunału przeanalizowano przyczyny

leżące u podstaw powolnego wykorzystania środków 14. Należą do nich przede
wszystkim opóźnione uruchomienie programów wydatkowania i dodatkowy czas
przewidziany na zadeklarowanie kosztów (zasada „n+3”)15. Kwota zobowiązań
pozostających do spłaty związanych z funduszami ESI wyniosła na koniec 2019 r.
211 mld euro (z czego 208 mld euro odnosi się do bieżących WRF).

14

Pkt 2.13–2.19 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2017 (2018/C 357/01 z 4.10.2018)
oraz przegląd nr 5/2019 z kwietnia 2019 r. pt. „Zobowiązania pozostające do spłaty
w budżecie UE – szczegółowa analiza zagadnienia”.

15

W WRF na okres 2014–2020 państwa członkowskie mają trzy lata na wykorzystanie
środków objętych zobowiązaniem i zadeklarowanie Komisji kosztów do zwrotu (zasada
„n+3”). Po upływie tego okresu system automatycznego umarzania zobowiązań ma
zagwarantować rozliczenie wszelkich niewykorzystanych środków.
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Ramka 2.4
Absorpcja środków z funduszy ESI w podziale na poszczególne
fundusze
Łączny poziom absorpcji w rozbiciu na poszczególne fundusze (w %)
do 2019 

od 2014 
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Łączna kwota płatności w rozbiciu na poszczególne fundusze
od 2014 
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do 2019 

69,4
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Uwaga: inicjatywę na rzecz zatrudnienia ludzi młodych uwzględniono w ramach EFS.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję.
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2.17. W zeszłym roku Trybunał zauważył16, że w 2017 i 2018 r. do budżetu UE

zwrócono znaczne kwoty niewykorzystanych rocznych płatności zaliczkowych 17.
Wynikało to głównie z opóźnień we wdrażaniu. Również w 2019 r. państwa
członkowskie zwróciły do budżetu UE płatności zaliczkowe na kwotę 7,7 mld euro.
Środki te zostały zwrócone i zarejestrowane jako dochody przeznaczone na określony
cel. Z tej kwoty 5,0 mld euro wykorzystano do dokonania płatności na rzecz państw
członkowskich z tytułu wniosków o płatność, których wartość wykraczała poza budżet
zatwierdzony na ten rok. To rozwiązanie nie będzie już dostępne w 2020 r., ponieważ
niewykorzystane roczne płatności zaliczkowe nie będą podlegać odzyskaniu, ale mogą
zostać wykorzystane na pokrycie wydatków związanych z COVID-19 18.

W przypadku instrumentów finansowych objętych
zarządzaniem dzielonym również występują problemy związane
z absorpcją

2.18. Instrumenty finansowe objęte zarządzaniem dzielonym stanowią narzędzie

służące do udzielania wsparcia finansowego z budżetu UE. W ramach tego
mechanizmu programy korzystające ze środków funduszy ESI mogą ustanawiać
samodzielne fundusze lub subfundusze funduszu powierniczego. Te fundusze z kolei
zapewniają wsparcie odbiorcom końcowym, przy czym może ono przyjmować formę
pożyczek, gwarancji i inwestycji kapitałowych. Jeśli instrumenty tego rodzaju są
prawidłowo wdrażane, mogą one zapewnić określone korzyści w porównaniu
z dotacjami. W szczególności można wykorzystać je w celu przyciągnięcia środków
finansowych ze źródeł publicznych i prywatnych – innymi słowy do pozyskania
dodatkowego finansowania prywatnego i publicznego jako uzupełnienia początkowego
wsparcia ze środków publicznych. Co więcej, kapitał założycielski tych funduszy

16

Pkt 2.9–2.11 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2018 (Dz.U. C 340/02 z 8.10.2019).

17

W ramach EFRROW nie przewidziano żadnych rocznych płatności zaliczkowych.

18

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/460 z dnia 30 marca 2020 r.
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013 oraz (UE) nr 508/2014
w odniesieniu do szczególnych środków w celu uruchomienia inwestycji w systemach
ochrony zdrowia państw członkowskich oraz w innych sektorach ich gospodarek
w odpowiedzi na epidemię COVID-19 (Inicjatywa inwestycyjna w odpowiedzi na
koronawirusa).
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pozostaje w obiegu – te same środki mogą być wykorzystywane wielokrotnie,
w ramach wielu cykli finansowania 19.

2.19. Z kwoty 16,9 mld euro przeznaczonej z funduszy ESI na instrumenty

finansowe objęte zarządzaniem dzielonym w WRF na lata 2014–2020 do początku
2019 r. wypłacono na rzecz tych instrumentów 7,0 mld euro. 2,8 mld euro z tej kwoty
trafiło do odbiorców końcowych. Oznacza to, że w okresie do początku 2019 r., czyli po
pięciu latach obowiązywania bieżących WRF, jedynie około 17% środków
przydzielonych z funduszy ESI na instrumenty finansowe objęte zarządzaniem
dzielonym trafiło do beneficjentów końcowych (zob. ramka 2.5).

Ramka 2.5
Zobowiązania i płatności w ramach instrumentów finansowych
objętych zarządzaniem dzielonym

Zobowiązania na rzecz
instrumentów finansowych

mld euro
15

Płatności na rzecz instrumentów
finansowych
Zobowiązania na rzecz odbiorców
końcowych
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Płatności na rzecz odbiorców
końcowych
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Płatności wypłacone
beneficjentom
końcowym stanowią
jedynie 17% zobowiązań
zaciągniętych na rzecz
instrumentów
finansowych

Uwaga: informacje za 2015 r. odnoszą się łącznie do lat 2014 i 2015.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdań Komisji z lat 2015–2018 pt.
„Financial instruments under the European Structural and Investment Funds. Summaries of the
data on the progress made in financing and implementing the financial instruments for the
programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of Regulation (EU) No 1303/2013 of
the European Parliament and of the Council”.

19

Streszczenie i pkt 7 sprawozdania specjalnego nr 19/2016 pt. „Wykonywanie budżetu UE za
pośrednictwem instrumentów finansowych – wnioski na przyszłość z okresu
programowania 2007–2013” (Dz. U. JOC 2016 250 R 0002 z 9.7.2016).
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2.20. Podobnie jak w przypadku WRF na lata 2007–2013 Komisja była zobowiązana

do tego, by w WRF na lata 2014–2020 sporządzać co roku sprawozdanie dotyczące
instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym. Zgodnie z odpowiednim
rozporządzeniem 20 sprawozdanie roczne za 2018 r. powinno było zostać opublikowane
do grudnia 2019 r. Komisja opublikowała je w styczniu 2020 r. 21 Jak Trybunał
odnotował w sprawozdaniu rocznym za 2017 r.22, luka czasowa między końcem okresu
sprawozdawczego a publikacją odnośnego sprawozdania pozostaje duża, co zmniejsza
znaczenie informacji zawartych w sprawozdaniu.

2.21. We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów23

odnoszącego się do WRF na lata 2021–2027 usunięto przepis nakładający na Komisję
wymóg przedkładania co roku sprawozdań na temat poszczególnych instrumentów
finansowych. Ponadto instytucje zarządzające są zobowiązane do przedstawiania
Komisji danych na temat instrumentów finansowych jedynie na poziomie
poszczególnych priorytetów. Trybunał uznaje, że przyczyny, dla których w WRF na lata
2007–2013 wymagano przedstawiania odrębnych sprawozdań, wciąż są istotne:
„poprawienie przejrzystości procesu wdrożenia oraz zapewnienie właściwego
monitorowania wdrażania instrumentów inżynierii finansowej” 24. Oznacza to także
potrzebę zmniejszenia luki czasowej między końcem okresu sprawozdawczego

20

Zob. art. 46 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia
17 grudnia 2013 r. (Dz.U. L 347 z 20.12.2013).

21

Dokument pt. „Financial instruments under the European Structural and Investment Funds:
Summaries of the data on the progress made in financing and implementing the financial
instruments for the programming period 2014-2020 in accordance with Article 46 of
Regulation (EU) No 1303/2013 of the European Parliament and of the Council, situation as
at 31 December 2018”.

22

Pkt 2.35 sprawozdania rocznego za rok budżetowy 2017 (Dz.U. C 357/02 z 4.10.2018).

23

Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady ustanawiającego
wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego
Funduszu Społecznego Plus, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego
i Rybackiego, a także przepisy finansowe na potrzeby tych funduszy oraz na potrzeby
Funduszu Azylu i Migracji, Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego i Instrumentu na rzecz
Zarządzania Granicami i Wiz (COM(2018) 375 final).

24

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1310/2011 (Dz.U. L 337
z 20.12.2011).
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a publikacją dorocznego sprawozdania Komisji na temat poszczególnych instrumentów
finansowych 25.

Budżet UE jest narażony na ryzyko finansowe
Na budżet UE składają się różne rodzaje operacji finansowych

2.22. Zgodnie ze stanem na koniec 2019 r. główne rodzaje ryzyka finansowego, na
które narażony był budżet UE, powiązane były z następującymi rodzajami operacji:
operacje finansowe w formie pożyczek pokrywanych bezpośrednio z budżetu UE oraz
operacje finansowe objęte funduszami gwarancyjnymi UE 26.

2.23. Operacje finansowe pokrywane bezpośrednio z budżetu UE obejmują:
o

pożyczki udzielane w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji
finansowej zapewniające wsparcie na rzecz dowolnego państwa
członkowskiego należącego do strefy euro w razie wystąpienia poważnych
zaburzeń gospodarczych lub finansowych;

o

pożyczki na wsparcie bilansu płatniczego udzielane państwom członkowskim
nienależącym do strefy euro zmagającym się z trudnościami w zakresie
bilansu płatniczego;

o

pożyczki Euratom dla państw członkowskich 27.

25

Opinia Trybunału nr 6/2018 (2019/C 17/01).

26

Oprócz wymienionych operacji finansowych w ramach budżetu UE wykorzystuje się również
instrumenty finansowe. Zgodnie z art. 210 rozporządzenia finansowego zakres
odpowiedzialności finansowej UE i łączna kwota płatności z budżetu UE powiązanych
z określonym instrumentem finansowym nie może przekraczać „kwoty zaciągniętego na [te
instrumenty] zobowiązania budżetowego”, co wyklucza istnienie zobowiązań warunkowych
dla budżetu UE.

27

Aby umożliwić finansowanie operacji udzielania pożyczek, przyznano Komisji uprawnienia
do zaciągania pożyczek w imieniu UE. Działania w zakresie zaciągania i udzielania pożyczek
w przypadku pożyczek w ramach europejskiego mechanizmu stabilizacji finansowej oraz
pożyczek na wsparcie bilansu płatniczego są prowadzone równolegle – kwota zaciągniętych
pożyczek pozostających do spłaty odpowiada kwocie udzielonych pożyczek, która pozostaje
do spłaty.
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2.24. Operacje finansowe objęte funduszami gwarancyjnymi obejmują:

28

o

pożyczki w ramach pomocy makrofinansowej dla państw nienależących do
UE zapewnianej w ramach Funduszu Gwarancyjnego dla działań
zewnętrznych;

o

pożyczki Euratom udzielane państwom nienależącym do UE objęte
gwarancjami udzielonymi przez strony trzecie, na które dodatkowo
zapewniono środki w Funduszu Gwarancyjnym dla działań zewnętrznych;

o

operacje realizowane w państwach członkowskich objęte gwarancją
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS)
(zarządzanego przez grupę EBI 28);

o

operacje realizowane w państwach nienależących do UE objęte
upoważnieniem EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich (ELM)
(zarządzane przez EBI);

o

operacje w ramach Europejskiego Funduszu na rzecz Zrównoważonego
Rozwoju objęte gwarancją tego funduszu (inicjatywa ta ma na celu
wspieranie inwestycji w zrównoważony rozwój poza UE).

W skład grupy EBI wchodzą Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) oraz Europejski Fundusz
Inwestycyjny (EFI).
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2.25. Komisja przedstawia corocznie informacje na temat gwarancji, w tym na

temat całkowitego i rocznego poziomu ryzyka, na które narażony jest budżet UE.
Całkowity poziom ryzyka oznacza łączną kwotę pozostającą do spłaty (kapitał wraz
z odsetkami) w odniesieniu do operacji objętych gwarancjami. Według stanu na
31 grudnia 2019 r. kwota ta wynosiła 72,7 mld euro 29. Roczny poziom ryzyka natomiast
oznacza maksymalną kwotę rocznych należnych płatności (kapitał wraz z odsetkami),
które UE musiałaby uiścić w danym roku budżetowym przy założeniu braku spłaty
wszystkich pożyczek objętych gwarancjami. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r.
kwota ta wyniosła 4,5 mld euro 30.

2.26. W podanej przez Komisję kwocie całkowitego poziomu ryzyka nie

uwzględniono operacji związanych z EFIS. Zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia
2019 r. ekspozycja budżetu UE z tytułu ewentualnych przyszłych płatności związanych
z gwarancją EFIS sięgała 22 mld euro operacji objętych podpisanymi umowami, przy
czym 17,7 mld euro z tej kwoty zostało już wypłacone. Dodanie tej kwoty wypłaconych
środków poskutkowałoby istotnym zwiększeniem całkowitego poziomu ryzyka
obliczonego przez Komisję, do 90,5 mld euro (na dzień 31 grudnia 2018 r. kwota ta
wynosiła 90,3 mld euro)31 (zob. ramka 2.6).

29

Wprawdzie Komisja nie podaje kwoty całkowitego poziomu ryzyka, ale Trybunał oszacował
ją na podstawie dokumentu pt. „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego i Rady
w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.”
(COM(2019) 484).

30

Szacunki na podstawie dokumentu pt. „Sprawozdanie Komisji dla Parlamentu Europejskiego
i Rady w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego. Stan na dzień 31 grudnia 2018 r.”
(COM(2019) 484) oraz skonsolidowanego sprawozdania rocznego UE za 2019 r.

31

Z uwzględnieniem kwoty 0,3 mld euro związanej z EFIS i ELM (na dzień 31 grudnia 2018 r.
kwota ta wynosiła 0,2 mld euro), ujmowanej w rocznym sprawozdaniu finansowym UE jako
rezerwy lub zobowiązania finansowe.
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Ramka 2.6
Rozkład całkowitego poziomu ryzyka, na które narażony jest budżet
UE, zgodnie ze stanem na dzień 31 grudnia 2019 r.
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(w mln euro)
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania
rocznego UE za 2019 r. oraz sprawozdania Komisji za 2018 r. w sprawie gwarancji pokrytych
z budżetu ogólnego.
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UE dysponuje różnymi rozwiązaniami pozwalającymi zmniejszyć
ekspozycję budżetu

2.27. UE dysponuje szeregiem rozwiązań, które mają zagwarantować, że Unia

będzie w stanie wywiązać się z ciążących na niej zobowiązań prawnych związanych
z pożyczkami i gwarancjami. Należą do nich fundusze gwarancyjne, rezerwy środków
pieniężnych, do których Komisja ma bezpośredni dostęp, możliwość ustalenia
hierarchii spłaty zobowiązań prawnych, a także możliwość zwrócenia się o dodatkowe
zasoby do państw członkowskich.
Fundusze gwarancyjne

2.28. Fundusze gwarancyjne zapewniają bufor płynnościowy na płatności z tytułu

uruchomienia gwarancji w związku z ewentualnym niewykonaniem zobowiązań. Jeśli
kwoty konieczne do uregulowania takich płatności przekraczają środki dostępne
w ramach funduszy gwarancyjnych, płatności te należy pokryć z budżetu UE. Unijne
gwarancje budżetowe to zobowiązania prawne podjęte przez UE z myślą o wsparciu
określonego programu przez zaciągnięcie zobowiązania finansowego w ramach
budżetu 32. Obecnie funkcjonują trzy gwarancje budżetowe: gwarancja EFIS zapewniana
ze środków funduszu gwarancyjnego EFIS; gwarancja w ramach upoważnienia EBI do
udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich, zapewniana ze środków Funduszu
Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych, oraz gwarancja w ramach Europejskiego
Funduszu na rzecz Zrównoważonego Rozwoju zapewniana ze środków odnośnego
funduszu gwarancyjnego (zob. tabela 2.1).

2.29. Fundusz gwarancyjny EFIS obejmuje operacje, dla których udzielono

gwarancji EFIS. Wskaźnik zasilenia rezerw (odsetek środków, które należy odłożyć
w funduszu gwarancyjnym w celu pokrycia przyszłych wezwań do uruchomienia
gwarancji) wynosi obecnie 35% (został on obniżony z 50% w 2015 r.) 33. W 2019 r.
z tego funduszu gwarancyjnego nie dokonano żadnych wypłat z tytułu uruchomienia
gwarancji.

32

Zob. art. 2 ust. 9 rozporządzenia finansowego.

33

Rozporządzenie (UE) 2017/2396 z dnia 13 grudnia 2017 r. zmieniające rozporządzenia (UE)
nr 1316/2013 oraz (UE) 2015/1017 w odniesieniu do przedłużenia okresu obowiązywania
Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz wprowadzenia usprawnień
technicznych dla tego Funduszu i Europejskiego Centrum Doradztwa Inwestycyjnego
(Dz.U. L 345 z 27.12.2017, s. 34–52).
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2.30. Fundusz Gwarancyjny dla działań zewnętrznych obejmuje zobowiązania

powstałe w związku z niewypłacalnością odbiorców pożyczek udzielonych w państwach
trzecich przez EBI (pożyczki ELM) i przez Komisję (pożyczki w ramach pomocy
makrofinansowej oraz pożyczki Euratom na rzecz państw trzecich). Wskaźnik zasilenia
rezerw w przypadku Funduszu Gwarancyjnego dla działań zewnętrznych ustalono na
9% całkowitej kwoty zobowiązań pozostających do spłaty. W 2019 r. z funduszu
wypłacono 55 mln euro w następstwie uruchomienia gwarancji ELM.

2.31. Fundusz gwarancyjny Europejski Fundusz na rzecz Zrównoważonego Rozwoju

(EFZR) obejmuje operacje, na rzecz których udzielono gwarancji budżetowej w ramach
tego funduszu. Gwarancja ta ma służyć uruchomieniu inwestycji prywatnych w krajach
partnerskich w Afryce i w sąsiedztwie UE 34. Docelowy wskaźnik zasilenia rezerw
ustalono na 50% łącznej kwoty zobowiązań. Na dzień 31 grudnia 2019 r. obowiązywała
jedna umowa gwarancyjna EFZR, w której przewidziano limit odpowiedzialności
finansowej w wysokości 50 mln euro.

Tabela 2.1 – Gwarancje budżetowe – stan na 31 grudnia 2019 r.

Pułap (w mld
euro)

Docelowy
wskaźnik
zasilenia
rezerw

Kwota środków
w funduszu
gwarancyjnym
(w mld euro)

Kwota środków
objętych
podpisanymi
umowami
(udział UE)

Cel
inwestycyjny

EFIS

26

35%

6,7(*)

22

500

ELM

32,3

9%

2,6

31,7

-

EFZR

1,5

50%

0,6(**)

0

17,5

(*)
(**)

Fundusz gwarancyjny EFIS jest zasilany stopniowo aż do osiągnięcia kwoty docelowej 9,1 mld euro w 2022 r.
Fundusz gwarancyjny EFZR jest zasilany stopniowo aż do osiągnięcia kwoty docelowej 750 mln euro.

Uwaga: do celów obliczenia maksymalnej możliwej ekspozycji budżetu UE z tytułu przyszłych płatności związanych
z gwarancjami budżetowymi do powyższych wartości liczbowych należy dodać operacje zatwierdzone, w przypadku
których nie podpisano jeszcze umów. Zgodnie ze stanem na 31 grudnia 2019 r. kwota ta wynosiła 10,4 mld euro.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie skonsolidowanego sprawozdania rocznego UE,
sprawozdania Komisji w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego oraz sprawozdania Komisji w sprawie
zarządzania funduszem gwarancyjnym EFIS.

34

Rozporządzenie (UE) 2017/1601 w sprawie ustanowienia Europejskiego Funduszu na rzecz
Zrównoważonego Rozwoju (EFZR), gwarancji EFZR i funduszu gwarancyjnego EFZR.
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Rezerwy środków pieniężnych

2.32. Komisja może ponadto wykorzystać posiadane rezerwy środków pieniężnych,

aby pokryć należności dłużników, którzy nie spłacają ciążących na nich zobowiązań
w terminie. Kwota środków pieniężnych, którą dysponuje Komisja, zmienia się
z roku na rok. Na koniec 2019 r. wynosiła ona 15,6 mld euro (w okresie 2010–2019
kwota środków pieniężnych dostępnych na koniec roku wahała się od około 2 mld euro
do 25 mld euro).
Ustalanie hierarchii spłat i możliwość zwrócenia się o dodatkowe zasoby

2.33. Jeśli kwoty wymagane do pokrycia wspomnianych potrzeb w zakresie spłat

przekraczają kwotę środków, którymi dysponuje Komisja, można ona wykorzystać
dostępne zasoby z budżetu UE i przyznać pierwszeństwo spłacie prawnie wiążących
zobowiązań nad innymi nieobowiązkowymi wydatkami (np. płatnościami na rzecz
państw członkowskich w ramach funduszy ESI). Jeśli to rozwiązanie również okaże się
niewystarczające, Komisja może zwrócić się o dodatkowe zasoby do państw
członkowskich, aby zaspokoić ciążące na niej zobowiązania prawne, których kwota
przekracza pułapy określone w WRF, aż do poziomu 1,20% DNB całej UE 35.

Przyszła ekspozycja budżetu UE wymaga przeprowadzenia ponownej
analizy

2.34. Zgodnie z art. 210 ust. 3 rozporządzenia finansowego zobowiązania

warunkowe wynikające z gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej obciążające
budżet można uznać za stabilne, jeśli ich prognozowane zmiany w perspektywie
wieloletniej dokonują się w granicach wyznaczonych w rozporządzeniu określającym
WRF oraz w granicach pułapu rocznych środków na płatności. Na tej podstawie można
uznać, że środki dostępne na dzień 31 grudnia 2019 r. na potrzeby radzenia sobie
z ekspozycją budżetu UE są stabilne (zob. pkt 2.22–2.33). Niemniej sytuacja kryzysowa
związana z pandemią COVID-19 może doprowadzić do zwiększonego wykorzystania
istniejących i nowo wprowadzonych instrumentów w celu złagodzenia skutków
spodziewanego spowolnienia gospodarczego. Ponadto powstaje ryzyko, że zmniejszą
się zdolności obecnych beneficjentów końcowych do spłacania pożyczek i gwarancji

35

Zob. art. 14 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 w sprawie metod i procedury
udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych opartych na VAT
i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb
gotówkowych.
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budżetowych. Wpłynie to na kwoty dostępnych środków i mechanizmy służące do
ograniczenia przyszłej ekspozycji, w tym na wskaźnik zasilenia rezerw.

Budżet UE i grupę EBI łączą ścisłe wzajemne powiązania
Grupa EBI przyczynia się do realizacji celów UE

2.35. Grupa EBI przyczynia się do realizacji celów UE dzięki łączeniu operacji

finansowanych lub wspieranych ze środków budżetu UE z zasobami własnymi grupy
EBI. W trakcie obowiązywania ostatnich WRF rola grupy EBI we wspieraniu realizacji
polityki UE istotnie wzrosła, stosownie do zwiększonego wykorzystania instrumentów
finansowych.

2.36. Cele grupy EBI są w bardzo dużym zakresie zbieżne z celami UE. Od 2011 r.

EBI wyznaczył sobie za cel, by każdego roku 30% projektów, na które podpisano
umowy, przyczyniało się do spójności i konwergencji społecznej i gospodarczej. Istotna
część operacji prowadzonych przez grupę EBI jest ponadto ukierunkowana na działania
w dziedzinie klimatu i kwestie dotyczące zrównoważenia środowiskowego. Niedawno
Bank ogłosił, że docelowo odsetek projektów związanych z klimatem zostanie
podwojony w perspektywie do 2025 r., z 25% obecnie do 50% 36.

Znaczna część operacji prowadzonych przez EBI jest wspierana ze
środków budżetu UE

2.37. Grupa EBI przyczynia się do realizacji celów UE za sprawą różnorodnych
instrumentów (zob. ramka 2.7).

36

Zob. plan operacyjny grupy EBI na 2020 r.
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Ramka 2.7
Współzależności między budżetem UE i działalnością grupy EBI

Uprawnienia kontrolne Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego
Współzależności między
budżetem UE i działalnością grupy EBI

Budżet UE

Gwarancja EFIS

Grupa EBI

Gwarancja ELM i w zakresie
pomocy makrofinansowej
Gwarancja EFZR
Instrumenty łączone
Fundusze powiernicze
Usługi doradcze
Instrumenty finansowe

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania rocznego Komisji z 2018 r.
w sprawie struktury finansowej UE.

2.38. Wprawdzie część działalności finansowej grupy EBI jest prowadzona

z wykorzystaniem jedynie zasobów własnych grupy i na jej ryzyko, istotną część działań
realizuje się ze środków udostępnionych przez strony trzecie, w tym Komisję
Europejską, w ramach tzw. upoważnień. Upoważnienia oznaczają partnerstwa
zawiązane przez grupę EBI ze stroną trzecią z myślą o osiągnięciu wspólnych celów.
Podstawą takiego partnerstwa jest wsparcie finansowe, którego strona trzecia
zobowiązuje się udzielić.
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2.39. W ostatnich 15 latach korzystanie przez EBI z tego systemu upoważnień

szybko się upowszechniło i zróżnicowało. Również EFI wdraża środki za pośrednictwem
unijnych upoważnień. Ponieważ kwota w ramach upoważnień przyznanych EBI jest
większa, analiza Trybunału dotyczy głównie Banku. Zgodnie ze stanem na koniec
2019 r. około jednej trzeciej działalności EBI w zakresie udzielania pożyczek i ponad
trzy czwarte działań z zakresu doradztwa były prowadzone w ramach upoważnień,
których liczba wynosiła około 50. Większa część tych upoważnień ma formę
porozumień podpisanych z Komisją.

Ramka 2.8
Zmiany w działalności EBI prowadzonej w ramach upoważnień
w okresie od 2003 do 2019 r.
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie sprawozdania EBI z grudnia 2019 r. pt.
„Evaluation of EIB’s mandate activity”.

85

2.40. W ramce 2.9 przedstawiono roczną działalność EBI w zakresie udzielania
pożyczek w podziale na finansowanie objęte upoważnieniami i nieobjęte
upoważnieniami.

Ramka 2.9
Działalność EBI w zakresie finansowania objęta upoważnieniami
w zestawieniu z innymi operacjami finansowania nieobjętymi
upoważnieniami, w ujęciu rocznym
Operacje EBI w rozbiciu na źródło finansowania
mld euro
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60
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Inne upoważnienia opierające
się na podziale ryzyka
Upoważnienia dotyczące
działań poza granicami UE
EFIS
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35,7
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Finansowanie nieobjęte
żadnymi zobowiązaniami

Uwaga: na wykresie przedstawiono faktyczne dane liczbowe dla lat 2017, 2018 i 2019 oraz
prognozy na 2020 r.
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych EBI.
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Grupa EBI będzie wciąż odgrywała istotną rolę

2.41.

Do największych pod względem wartości upoważnień przyznanych EBI należą
upoważnienia wspierane przez gwarancję EFIS (pułap w tym przypadku wynosi 26 mld
euro) oraz przez gwarancję ELM (pułap wynosi 32,3 mld euro). W sprawozdaniu
specjalnym dotyczącym EFIS 37 Trybunał stwierdził, że EFIS ułatwił EBI zwiększenie
finansowania podwyższonego ryzyka na rzecz inwestycji i że dzięki Funduszowi
pozyskano dodatkowe publiczne i prywatne środki inwestycyjne. Niemniej Trybunał
ustalił jednocześnie, że w niektórych przypadkach wsparcie z EFIS jedynie zastąpiło
inne źródła finansowania UE i EBI, część finansowania z EFIS przeznaczono na projekty,
które mogły skorzystać z innych publicznych lub prywatnych źródeł finansowania,
szacunki dotyczące dodatkowych inwestycji przyciągniętych za sprawą EFIS były
niekiedy zawyżone, a większość zainwestowanych środków trafiła do kilku większych
państw członkowskich UE-15 posiadających sprawnie funkcjonujące krajowe banki
prorozwojowe. W przeprowadzonej w 2019 r. ocenie ELM 38 Komisja zwróciła uwagę na
szereg niedociągnięć. Wśród nich wymienić należy uchybienia w udostępnianiu
informacji przez EBI oraz trudności w ocenie faktycznych rezultatów i oddziaływania
interwencji UE. W tym samym sprawozdaniu z oceny stwierdzono również, że Komisja
rozpoczęła ogólny przegląd procedury na mocy art. 19 39 w celu poprawy nadzoru nad
tym, by operacje prowadzone przez grupę EBI, w tym operacje poza terytorium UE,
były zbieżne z unijnymi priorytetami politycznymi.

37

Sprawozdanie specjalne nr 3/2019 pt. „Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji
Strategicznych – konieczne jest podjęcie działań, by Fundusz osiągnął pełen sukces”.

38

Ocena decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady nr 466/2014/UE z dnia 16 kwietnia 2014 r.
w sprawie udzielenia gwarancji UE dla Europejskiego Banku Inwestycyjnego na pokrycie
strat poniesionych w związku z działaniami z zakresu finansowania wspierającymi projekty
inwestycyjne poza granicami Unii (SWD(2019) 334 final z 13.9.2019).

39

Zgodnie z art. 19 Statutu EBI w odniesieniu do wszystkich operacji EBI finansowanych
z zasobów własnych należy zasięgnąć opinii Komisji, zanim dane operacje zostaną
przedstawione Radzie Dyrektorów EBI do zatwierdzenia. Rola Komisji polega na ocenie
zgodności proponowanych inwestycji z odpowiednimi przepisami i strategiami UE. Kwestie
takie jak rentowność danego projektu i ryzyko finansowe nie wchodzą w zakres procedury
na mocy art. 19. Odpowiedzialność za nie ponosi wyłącznie EBI.
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2.42. Komisja zobowiązała się, że w ciągu kolejnych dziesięciu lat uruchomi

inwestycje na kwotę co najmniej 1 bln euro na rzecz zrównoważonej i sprawiedliwej
transformacji ekologicznej 40. Głównym instrumentem w ramach tego planu będzie
Program InvestEU41. Grupa EBI przyczyni się do realizacji wspomnianego celu
inwestycyjnego w ramach Programu InvestEU, w tym za pośrednictwem
ukierunkowanego systemu sprawiedliwej transformacji, a także w ramach instrumentu
pożyczkowego na rzecz sektora publicznego, który to instrument stanowi część
mechanizmu sprawiedliwej transformacji 42. Oczekuje się, że wkład grupy EBI
w realizację planu inwestycyjnego Komisji na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu
będzie miał postać inwestycji o wartości około 250 mld euro uruchomionych w ramach
unijnych upoważnień 43.

2.43. Grupa EBI wniesie ponadto wkład na rzecz działań podejmowanych przez UE

w reakcji na pandemię COVID-19. W następstwie zalecenia wydanego przez Eurogrupę
9 kwietnia 2020 r.44 grupa EBI podjęła się stworzenia ogólnoeuropejskiego funduszu
gwarancyjnego o wartości do 25 mld euro, ukierunkowanego w szczególności na małe
i średnie przedsiębiorstwa (MŚP) na terenie całej UE. Grupa EBI już wcześniej ogłosiła
szereg działań mających na celu uruchomienie do 40 mld euro środków w celu pokrycia
krótkoterminowych potrzeb finansowych MŚP, które zostały dotknięte bieżącą
sytuacją. Obejmują one wsparcie za pośrednictwem EFI finansowania o wartości do
8 mld euro dzięki zabezpieczeniu gwarancją UE na kwotę 1 mld euro przekierowaną
w ramach EFIS, aby zachęcić pośredników finansowych do zapewnienia płynności MŚP
i spółkom o średniej kapitalizacji. Grupa udostępniła także 5 mld euro na potrzeby
inwestycji w sektorze opieki zdrowotnej. EBI ogłosił ponadto, że dzięki wsparciu
unijnemu – w tym gwarancjom UE – zapewni w nadchodzących miesiącach do 5,2 mld
euro partnerom spoza UE.

40

Komunikat Komisji pt. „Plan inwestycyjny na rzecz zrównoważonej Europy. Plan
inwestycyjny na rzecz Europejskiego Zielonego Ładu” (COM(2020) 21).

41

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
ustanowienia Programu InvestEU (COM(2018) 439).

42

Wniosek Komisji dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji (COM(2020) 22).

43

Aspekty budżetowe dotyczące programu InvestEU oraz mechanizmu sprawiedliwej
transformacji są wciąż przedmiotem ogólnych uzgodnień dotyczących kolejnych WRF.

44

Zob. pismo podsumowujące posiedzenie Eurogrupy z 17 kwietnia 2020 r.
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Uprawnienia kontrolne Trybunału obejmują jedynie część operacji EBI

2.44. Obecnie duża część operacji EBI – tych, które nie są finansowane lub objęte

gwarancjami ze środków budżetu UE – nie wchodzi w zakres uprawnień kontrolnych
Trybunału. Biorąc pod uwagę znaczny wkład tych operacji w realizowanie celów UE, jak
również większy udział EBI w wykonaniu budżetu UE, Trybunał uważa, że korzystne
byłoby objęcie tych operacji niezależnym badaniem przez zewnętrznego kontrolera
pod kątem prawidłowości i osiągniętych wyników. Europejski Trybunał Obrachunkowy
przeprowadza własne kontrole dotyczące operacji EBI w oparciu o umowę trójstronną
zawartą między Komisją, Trybunałem i EBI. Umowa ta ma zastosowanie do operacji
w zakresie udzielania pożyczek prowadzonych na podstawie upoważnienia
przyznanego Bankowi przez Unię Europejską, a także operacji zarządzanych przez Bank,
które są podejmowane i gwarantowane z wykorzystaniem środków budżetu ogólnego
Unii Europejskiej 45. Obecnie obowiązująca umowa wygaśnie w 2020 r. Trwają
negocjacje dotyczące nowego dokumentu.

2.45. W 2020 r. Parlament Europejski ponowił apel „do przyznania ETO uprawnień

do kontrolowania wszystkich operacji EBI, w tym do oceny opłacalności jego działań
inwestycyjnych i dodatkowości jego projektów, a także do ujawniania tych kontroli”.
Wezwał również Trybunał „do sporządzania zaleceń dotyczących wyników zewnętrznej
działalności kredytowej EBI oraz dostosowania jej do polityki UE” 46.

45

Umowa trójstronna z 2016 r. między Komisją Europejską, Europejskim Trybunałem
Obrachunkowym i Europejskim Bankiem Inwestycyjnym.

46

Rezolucja Parlamentu Europejskiego z dnia 10 lipca 2020 r. w sprawie sprawozdania
rocznego z działalności finansowej Europejskiego Banku Inwestycyjnego za rok 2019
(2019/2126(INI)) oraz sprawozdanie w sprawie absolutorium z wykonania budżetu
ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2018, sekcja III – Komisja i agencje
wykonawcze (2019/2055(DEC)).
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

2.46. W 2019 r. środki na zobowiązania i środki na płatności przewidziane

w budżecie końcowym zostały wykorzystane niemal w pełni. W ostatnich czterech
latach płatności kształtowały się na poziomie znacznie poniżej pułapów określonych
w WRF, co w przyszłości będzie skutkowało większymi potrzebami w zakresie płatności
(zob. pkt 2.2–2.6).

2.47. Na koniec 2019 r. zobowiązania pozostające do spłaty osiągnęły najwyższy

poziom w historii. Trybunał wskazał dwie główne przyczyny tego wzrostu: kwota
środków na zobowiązania systematycznie przekraczała kwotę środków na płatności,
a potrzeby w zakresie płatności przesunięto na kolejne WRF (zob. pkt 2.7–2.9).

2.48. Wprawdzie tempo wdrażania funduszy ESI się zwiększyło, lecz ogólny

wskaźnik absorpcji środków jest w dalszym ciągu niższy niż w tym samym roku
wykonania poprzednich WRF. Zmiana zasad wdrażania funduszy ESI ze względu na
sytuację kryzysową związaną z pandemią COVID-19 powinna doprowadzić do dalszego
przyspieszenia procesu wdrażania. Z tymi zmianami wiąże się jednak ryzyko, że
zwiększy się presja na środki na płatności dostępne w okresie po 2020 r. (zob. pkt
2.14–2.17).

2.49. W piątym roku obowiązywania bieżących WRF jedynie 17% środków, na które

zaciągnięto zobowiązania w ramach instrumentów finansowych objętych zarządzaniem
dzielonym, trafiło do odbiorców końcowych. Informacje przekazywane przez Komisję
w ramach sprawozdawczości dotyczącej tych instrumentów mają ograniczoną wartość,
ponieważ odnośne sprawozdanie roczne jest publikowane zbyt późno. W przypadku
WRF na lata 2021–2027 Komisja przestanie sporządzać odrębne sprawozdania roczne
dla poszczególnych instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym (zob.
pkt 2.18–2.21).

2.50. Na koniec 2019 r. UE dysponowała różnymi instrumentami umożliwiającymi

ograniczenie ekspozycji budżetu UE na ryzyko finansowe związane z pożyczkami
i gwarancjami budżetowymi. Niemniej z uwagi na skutki sytuacji kryzysowej związanej
z pandemią COVID-19 konieczne będzie przeprowadzenie ponownej oceny kwot
i mechanizmów służących ograniczeniu przyszłej ekspozycji, w tym przegląd
wskaźników zasilenia rezerw. Z tego względu istotne jest uzyskanie ogólnego obrazu
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całkowitego poziomu ryzyka, na które narażony jest budżet UE, w tym ryzyka
związanego z gwarancjami budżetowymi takimi jak gwarancja EFIS (zob. pkt 2.22–
2.34).

2.51. Grupa EBI jest ważnym partnerem w procesie wykonania budżetu UE

i odgrywa istotną rolę w osiąganiu celów Unii, przy czym rola ta będzie równie doniosła
w następnych WRF. Duża część operacji grupy jest prowadzona w oparciu o przyznane
upoważnienia, z których większość ma formę porozumień zawieranych z Komisją.
Zgodnie z uprawnieniami kontrolnymi przyznanymi Trybunałowi może on badać
jedynie te operacje EBI, które są finansowane lub gwarantowane ze środków z budżetu
UE. W swoich sprawozdaniach specjalnych Trybunał wskazał problematyczne kwestie
i zaproponował usprawnienia, jeśli chodzi o dokonywanie tych operacji. W związku
z powyższym Trybunał uznaje, że byłoby korzystne, gdyby część operacji EBI nieobjęta
gwarancjami ze środków budżetu UE została objęta niezależnym badaniem przez
zewnętrznego kontrolera pod kątem prawidłowości i osiągniętych wyników (zob. pkt
2.35–2.45).

Zalecenia

2.52. Trybunał zaleca podjęcie następujących działań:
Zalecenie 2.1
Komisja powinna ściśle monitorować potrzeby w zakresie płatności i – w ramach
przysługujących jej kompetencji instytucjonalnych – podjąć działania mające na celu
zagwarantowanie dostępności odpowiednich środków na płatności, biorąc przy tym
pod uwagę ryzyko niedoboru środków na płatności oraz nadzwyczajne potrzeby
w związku z pandemią COVID-19.
Termin realizacji: począwszy od 2020 r.

Zalecenie 2.2
Komisja powinna nadal sporządzać w następnych WRF sprawozdania roczne dotyczące
instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym, w tym na poziomie
poszczególnych instrumentów finansowych.
Termin realizacji: corocznie, począwszy od sprawozdania za 2021 r.
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Zalecenie 2.3
Komisja powinna przedstawić pełen obraz ekspozycji budżetu UE w rocznym
sprawozdaniu w sprawie gwarancji pokrytych z budżetu ogólnego, uwzględniając przy
tym ryzyko związane z gwarancją EFIS oraz z wszystkimi odpowiednimi operacjami
finansowymi w przyszłości.
Termin realizacji: corocznie, począwszy od 2021 r.

Zalecenie 2.4
Komisja powinna przeprowadzić ponowną ocenę, w obliczu sytuacji kryzysowej
związanej z pandemią COVID-19, czy istniejące mechanizmy służące ograniczeniu
ekspozycji budżetu UE na ryzyko są wystarczające i odpowiednie, oraz dokonać
przeglądu docelowych wskaźników zasilenia rezerw w funduszach gwarancyjnych
zapewniających gwarancje z budżetu UE.
Termin realizacji: począwszy od 2020 r.

2.53.

Trybunał zaleca ponadto podjęcie następującego działania:

Zalecenie 2.5
Parlament Europejski i Rada powinny wezwać EBI, by umożliwił Trybunałowi
prowadzenie kontroli prawidłowości oraz kontroli osiągniętych wyników w odniesieniu
do prowadzonej przez Bank działalności w zakresie finansowania, która nie jest objęta
żadnym konkretnym upoważnieniem udzielonym przez UE.
Termin realizacji: począwszy od 2021 r.
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Załączniki
2.1. pielikums. – Poziom absorpcji środków w rozbiciu na państwa
członkowskie na koniec 2019 r. w zestawieniu z danymi za 2012 r.
Łączne płatności
wypłacone w okresie
2014–2019
(w mln euro)

Wskaźnik
absorpcji na
koniec 2019 r.

Wskaźnik
absorpcji na
koniec 2012 r.

Belgia

1 120

39,7%

49,1%

Bułgaria

3 648

36,6%

36,2%

Czechy

9 651

40,4%

37,9%

622

40,1%

45,3%

Niemcy

11 518

41,1%

54,1%

Estonia

2 164

48,8%

61,3%

Irlandia

2 050

60,6%

60,3%

Grecja

9 266

42,8%

49,2%

Hiszpania

13 291

32,8%

51,7%

Francja

12 566

44,8%

43,3%

3 231

30,0%

13 885

30,7%

30,7%

443

48,1%

44,3%

Łotwa

2 509

44,2%

52,2%

Litwa

3 481

40,9%

62,9%

82

57,0%

51,8%

Węgry

10 737

42,8%

44,2%

Malta

288

34,6%

37,2%

Niderlandy

742

38,0%

45,6%

Austria

2 790

56,5%

52,2%

Polska

36 200

41,8%

52,3%

Portugalia

12 231

47,0%

59,2%

Rumunia

11 163

35,6%

22,4%

Dania

Chorwacja
Włochy
Cypr

Luksemburg
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Łączne płatności
wypłacone w okresie
2014–2019
(w mln euro)

Wskaźnik
absorpcji na
koniec 2019 r.

Wskaźnik
absorpcji na
koniec 2012 r.

Słowenia

1 569

39,7%

50,3%

Słowacja

5 079

33,4%

41,0%

Finlandia

2 506

66,2%

54,7%

Szwecja

1 694

46,6%

53,3%

Zjednoczone Królestwo

6 886

42,0%

50,9%

Współpraca transgraniczna

2 767

29,4%

40,1%

184 179

39,6%

46,4%

Średnia UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie informacji przekazanych przez Komisję.
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2.2. pielikums. – Instrumenty finansowe zarządzane przez grupę EBI
objęte upoważnieniem UE na koniec 2019 r. (w mln euro)
Instrument finansowy

Dostępna pula
środków
finansowych

Podmiot
zarządzający

Łączne płatności
z budżetu UE
w okresie do
końca 2019 r.

Instrumenty dłużne w ramach
instrumentu „Łącząc Europę” (CEF)

EBI

2 536(*)

697

Instrument prywatnego
finansowania projektów służących
efektywności energetycznej (PF4EE)

EBI

105

48

Mechanizm finansowy na rzecz
kapitału naturalnego (NCFF)

EBI

60

13

Instrument dłużny InnovFin –
instrument obsługi kredytów na
badania naukowe i innowacje
w ramach programu „Horyzont
2020”

EBI

1 686

1 275

Mechanizm finansowania oparty na
podziale ryzyka (RSFF)

EBI

961

961

Pilotażowy instrument gwarancyjny
dla ukierunkowanych na badania
naukowe i innowacje MŚP i małych
spółek o średniej kapitalizacji (RSI)

EFI

270

270

Instrument gwarancyjny dla
mikrofinansowania i przedsiębiorstw
społecznych (EaSI)

EFI

110

84

Inwestycje w ramach EaSI na rzecz
budowania zdolności

EFI

26

23

System poręczeń w ramach
europejskiego instrumentu
mikrofinansowego Progress (EPMF –
G)

EFI

25

24

Fundusz w ramach europejskiego
instrumentu mikrofinansowego
Progress (EPMF – FCP-FIS)

EFI

80

80

Subfundusz programu na rzecz
zatrudnienia i innowacji społecznych
(EaSI FIS)

EFI

67

25

Instrument gwarancji kredytowych
dla studentów (program
„Erasmus+”) (SLGF)

EFI

50

22

Instrument gwarancji kredytowych
w ramach programu COSME
(COSME-LGF)

EFI

1 161

563
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Instrument finansowy

Dostępna pula
środków
finansowych

Podmiot
zarządzający

Łączne płatności
z budżetu UE
w okresie do
końca 2019 r.

Instrument kapitałowy na rzecz
wzrostu w ramach programu COSME
(COSME-EFG)

EFI

394

94

Instrument obsługi kredytów
udzielanych MŚP i małym spółkom
o średniej kapitalizacji na badania
naukowe i innowacje w ramach
programu „Horyzont 2020”
(InnovFin SMEG)

EFI

1 389

1 101

Instrument kapitałowy na rzecz
badań naukowych i innowacji
w ramach programu „Horyzont
2020” (InnovFin Equity)

EFI

785

534

Inicjatywa na rzecz MŚP (łącząca
środki COSME i programu „Horyzont
2020”)

EFI

32

21

System poręczeń na rzecz sektora
kultury i sektora kreatywnego (CCS
GF)

EFI

122

42

System poręczeń dla MŚP w ramach
programu ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacji
(SMEG07)

EFI

532

451

Instrument kapitałowy na rzecz
Wysokiego Wzrostu i Innowacji
w MŚP w ramach Programu
ramowego na rzecz
konkurencyjności i innowacji (GIF)

EFI

561

538

Instrument gwarancyjny dla
Bałkanów Zachodnich (EDIF I)

EFI

22

22

Instrument gwarancyjny dla
Bałkanów Zachodnich (EDIF II)

EFI

48

19

Fundusz Rozwoju Przedsiębiorczości
(ENEF) dla Bałkanów Zachodnich

EFI

11

11

Fundusz Wspierania Innowacji
w Przedsiębiorstwach (ENIF) dla
Bałkanów Zachodnich

EFI

21

21

Fundusz „Ekologia na rzecz Wzrostu”
(GGF)

EFI

59

20

Europejski Fundusz na rzecz Europy
Południowo-Wschodniej (EFSE)

EFI

88

0
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Instrument finansowy

Dostępna pula
środków
finansowych

Podmiot
zarządzający

Łączne płatności
z budżetu UE
w okresie do
końca 2019 r.

w ramach środków dla Bałkanów
Zachodnich
Globalny Fundusz Efektywności
Energetycznej oraz Energii
Odnawialnej (GEEREF)

EFI

81

80

Wsparcie Instrumentu FEMIP

EBI

224

224

11 506

7 263

Łącznie

Kwota ta stanowi maksymalną wysokość wkładu z budżetu UE na rzecz instrumentów finansowych „Łącząc
Europę”. Według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. wkład UE na rzecz tych instrumentów finansowych wyniósł
755 mln euro.
(*)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie projektu budżetu ogólnego Unii Europejskiej na rok
budżetowy 2020 opracowanego przez Komisję (dokument roboczy, część X).
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Wstęp
3.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące
dochodów, na które składają się zarówno zasoby własne, jak i inne dochody. Strukturę
dochodów w 2019 r. przedstawiono w ramce 3.1.

Ramka 3.1
Struktura dochodów w 2019 r.(*)

Dochody za 2019 r. ogółem(**): 163,9 mld euro
(*)

Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe informacje –
zob. pkt 9 załącznika 1.1).
(**)

Kwota ta odpowiada faktycznym dochodom budżetowym UE. Kwota w wysokości 160,3 mld euro
wykazana w sprawozdaniu z finansowych wyników działalności została obliczona z zastosowaniem
rachunkowości memoriałowej.
Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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Krótki opis

3.2. Większość dochodów (88%) pochodzi z trzech kategorii zasobów własnych:
a)

Zasoby własne oparte na dochodzie narodowym brutto (DNB) stanowią 64%
dochodów UE i są wykorzystywane do zrównoważenia budżetu UE po obliczeniu
dochodów ze wszystkich pozostałych źródeł. Każde państwo członkowskie wnosi
wkład proporcjonalny do swojego DNB 1;

b)

Tradycyjne zasoby własne (TZW) składają się na 13% dochodów UE. Obejmują
one należności celne z tytułu przywozu towarów pobierane przez państwa
członkowskie. Do budżetu UE wpływa 80% łącznej kwoty tych należności,
a państwa członkowskie zatrzymują pozostałe 20% na pokrycie kosztów
związanych z ich poborem;

c)

Zasoby własne oparte na podatku od wartości dodanej (VAT) stanowią 11%
dochodów UE. Wkłady w ramach tych zasobów są obliczane z wykorzystaniem
jednolitej stawki 2 stosowanej w odniesieniu do zharmonizowanych podstaw
opodatkowania VAT państw członkowskich.

3.3. Dochody obejmują również środki pochodzące z innych źródeł. Najważniejszym
z tych źródeł są wkłady i zwroty związane z realizacją porozumień i programów
unijnych (8% dochodów UE), takie jak dochody związane z rozliczaniem środków
z EFRG i EFRROW, oraz udział państw niebędących członkami UE w programach
badawczych.

1

Wstępny wkład jest obliczany na podstawie prognoz DNB. Różnice między prognozami
a ostatecznymi wartościami DNB są korygowane w kolejnych latach i przekładają się na
rozkład zasobów własnych między poszczególnymi państwami członkowskimi, lecz nie na
łączną pobraną kwotę.

2

W przypadku Niemiec, Niderlandów i Szwecji obowiązuje obniżona stawka poboru VAT
w wysokości 0,15%, podczas gdy w odniesieniu do pozostałych państw członkowskich
stawka poboru wynosi 0,3%.
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Zakres kontroli i podejście kontrolne

3.4. Stosując podejście kontrolne i metody wskazane w załączniku 1.1, Trybunał

uzyskał pewność na potrzeby opinii kontrolnej dotyczącej dochodów przez ocenę
wybranych kluczowych systemów. Ocenę tę uzupełniono o badanie
transakcji. Przeprowadzone prace miały stanowić wkład w ogólne poświadczenie
wiarygodności zgodnie z opisem w załączniku 1.1. W odniesieniu do 2019 r. Trybunał
zbadał:
a)

próbę 55 wystawionych przez Komisję nakazów odzyskania środków 3, którą
dobrano tak, by była reprezentatywna dla wszystkich źródeł dochodów;

b)

systemy Komisji służące do:
(i)

zapewnienia, by dane państw członkowskich dotyczące ich DNB i VAT
stanowiły odpowiednią podstawę do obliczenia i pobrania wkładów opartych
na zasobach własnych 4;

(ii) zarządzania TZW i zapewniania, by państwa członkowskie dysponowały
skutecznymi systemami na potrzeby pobierania i udostępniania
prawidłowych kwot TZW oraz prowadzenia odnośnej sprawozdawczości;
(iii) nakładania grzywien i kar;
(iv) obliczania wysokości kwot wynikających z zastosowania mechanizmów
korekty;
c)

systemy rachunkowości w zakresie TZW w trzech państwach członkowskich
(w Belgii, Niemczech i Polsce) 5;

d)

wiarygodność informacji na temat prawidłowości wydatków zawartych
w rocznych sprawozdaniach z działalności DG ds. Budżetu i Eurostatu.

3

Nakaz odzyskania środków to dokument, w którym Komisja rejestruje należne jej kwoty.

4

Punktem wyjścia dla Trybunału były uzgodnione dane dotyczące DNB i zharmonizowana
podstawa opodatkowania VAT przyjęta przez państwa członkowskie. W ramach kontroli nie
badano bezpośrednio statystyk ani danych opracowanych przez Komisję i państwa
członkowskie.

5

Te trzy państwa członkowskie wybrano w oparciu o wielkość ich wkładów w ramach TZW,
a także na podstawie analizy ryzyka przeprowadzonej przez Trybunał.
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3.5. Należności celne obarczone są ryzykiem, że importerzy nie złożą odnośnego

zgłoszenia celnego lub złożą nieprawidłowe zgłoszenie celne. „Luka w należnościach
celnych” 6, tj. kwota nieuiszczonych należności, których nie ujęto w systemach
rachunkowości państw członkowskich w zakresie TZW, nie wchodzi w zakres opinii
pokontrolnej Trybunału dotyczącej dochodów. Niemniej jednak luka w należnościach
celnych może wpłynąć na kwoty należności ustalane przez państwa członkowskie,
w związku z czym w tym roku Trybunał zweryfikował działania unijne mające prowadzić
do zmniejszenia tej luki i ograniczenia ryzyka niekompletności TZW. W tym celu
Trybunał:
a)

zbadał wyniki kontroli na miejscu w zakresie TZW, którymi Komisja objęła
strategie kontroli celnych we wszystkich państwach członkowskich w odniesieniu
do zapobiegania ryzyku zaniżania wartości przywożonych towarów;

b)

zbadał, czy nadal występują ograniczenia w procedurach stosowanych przez
państwa członkowskie do określenia, którzy importerzy są obarczeni największym
ryzykiem, i ich wyboru do objęcia audytem po zwolnieniu towarów 7, na co
Trybunał zwrócił uwagę w sprawozdaniach rocznych za 2013 i 2014 r.8 Importerzy
obarczeni największym ryzykiem to importerzy, w przypadku których
prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości i jednocześnie potencjalny
wpływ takiej nieprawidłowości są największe 9.

6

Różnica między teoretycznym poziomem należności celnych przywozowych, które powinny
zostać pobrane w kontekście całej gospodarki, a poziomem faktycznie pobranych należności
celnych przywozowych.

7

Audyt po zwolnieniu towarów polega na dogłębnym zbadaniu działalności, procesów,
systemów i mechanizmów kontroli wewnętrznej przedsiębiorcy oraz szczegółowej ocenie
przeprowadzonej z wykorzystaniem wnikliwych metod badania.

8

Zob. pkt 2.13–2.14 sprawozdania rocznego Trybunału za 2013 r. oraz pkt 4.18–4.20
sprawozdania rocznego Trybunału za 2014 r.

9

Zob. art. 5 ust. 7 unijnego kodeksu celnego (rozporządzenie Parlamentu Europejskiego
i Rady (UE) nr 952/2013 z dnia 9 października 2013 r., Dz.U. L 269 z 10.10.2013, s. 1,
z późniejszymi zmianami).
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Prawidłowość transakcji
3.6. W tej części przedstawiono uwagi Trybunału na temat prawidłowości

transakcji. Trybunał sformułował wniosek co do prawidłowości transakcji po stronie
dochodów leżących u podstaw rozliczeń UE na podstawie swojej oceny systemów
Komisji stosowanych do obliczania i pobierania dochodów10 oraz na podstawie badania
próby 55 nakazów odzyskania środków, w których nie wystąpił żaden błąd
kwantyfikowalny. Zestawienie wyników badania transakcji przedstawiono
w załączniku 3.1.

10

Zob. pkt 9 w załączniku 1.1.
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Badanie elementów systemów kontroli
wewnętrznej
3.7. Uwagi dotyczące zbadanych systemów nie wpływają na ogólną opinię bez

zastrzeżeń wyrażoną przez Trybunał na temat prawidłowości dochodów UE (zob.
rozdział 1). Wskazują one jednak na utrzymujące się uchybienia w poszczególnych
kategoriach zasobów własnych, w tym w obszarze działań unijnych podejmowanych
w celu zmniejszenia luki w należnościach celnych i ograniczenia ryzyka niekompletności
TZW.

Utrzymujące się uchybienia w poborze TZW przez państwa
członkowskie

3.8. Trybunał przeprowadził wizyty kontrolne w trzech państwach członkowskich
(w Belgii, Niemczech i Polsce) w celu zbadania, w jaki sposób sporządzają one
deklaracje pobranych należności i deklaracje należności, które nie zostały jeszcze
pobrane 11, a także przeanalizował procedury poboru kwot TZW należnych na rzecz
budżetu UE (zob. ryc. 3.1).

11

Art. 6 ust. 3 i 4 rozporządzenia Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 z dnia 26 maja 2014 r.
w sprawie metod i procedury udostępniania tradycyjnych zasobów własnych, zasobów
własnych opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB oraz w sprawie środków
w celu zaspokojenia potrzeb gotówkowych (Dz.U. L 168 z 7.6.2014, s. 39) oraz decyzja
wykonawcza Komisji (UE, Euratom) 2018/194 z dnia 8 lutego 2018 r. ustanawiająca wzory
sprawozdań dotyczących rachunków należności z tytułu zasobów własnych oraz formularz
zgłaszania wartości nieodzyskiwalnych odpowiadających należnościom z tytułu zasobów
własnych zgodnie z rozporządzeniem Rady (UE, Euratom) nr 609/2014 (Dz.U. L 36
z 9.2.2018, s. 20).
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Ryc. 3.1 – Proces sporządzania deklaracji należności (pobranych
i dotychczas niepobranych) oraz zapisywania należności na rachunkach
i w budżecie UE
Przedsiębiorcy...
...składają deklaracje przywozowe krajowym organom celnym
...uiszczają wszelkie wymagane należności
...przywożą towary na rynek UE

W zakresie poświadczenia wiarygodności
Państwa członkowskie...
...ustalają, pobierają i księgują należności
celne
...prowadzą sprawozdawczość
dla Komisji
Miesięczne deklaracje
pobranych ceł

Kwartalne deklaracje
ceł dotychczas niepobranych

Państwa członkowskie...
...wpłacają 80% pobranych ceł (TZW)
do budżetu UE

Państwa członkowskie...
...podejmują działania niezbędne,
aby zapewnić egzekucję długów
...zarządzają cłami, które nie zostały
jeszcze pobrane

Rachunki i budżet UE
Zapis na rachunkach
– dochody uzyskane
Wkład do rocznego budżetu UE

Rachunki UE
Zapis na rachunkach – dochody
do uzyskania (należności)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie obowiązującego prawodawstwa i przepisów
UE.

3.9. Nie odnotowano istotnych problemów w związku ze sporządzaniem

miesięcznych deklaracji pobranych należności celnych w żadnym z trzech państw
członkowskich objętych wizytą kontrolną. Podobnie jak w poprzednich latach 12
Trybunał stwierdził natomiast uchybienia w zarządzaniu przez władze krajowe

12

Zob. sprawozdania roczne Trybunału od 2012 r., np. pkt 4.10 sprawozdania rocznego
Trybunału za 2018 r., pkt 4.15 sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r. oraz pkt 4.15
sprawozdania rocznego Trybunału za 2016 r. itp.
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ustalonymi należnościami, które jeszcze nie zostały pobrane 13. Ustalenia
sformułowane przez Trybunał w państwach członkowskich, w których przeprowadzono
wizyty kontrolne, dotyczyły w szczególności opóźnień w powiadamianiu o długu
celnym (w Polsce), późnej egzekucji takich długów (w Belgii, Niemczech i Polsce) oraz
niewystarczającej dokumentacji kontrolnej potwierdzającej, że kwoty należności
zaksięgowane na rachunkach są prawidłowe (w Niemczech).

3.10. Ponadto Komisja wykryła i zgłosiła kolejne niedociągnięcia w zarządzaniu

przez państwa członkowskie należnościami, które nie zostały jeszcze pobrane,
i poinformowała o nich w 15 z 27 sprawozdań z kontroli na miejscu w zakresie TZW
opublikowanych w 2019 r. Ustalenia zawarte w 10 z 15 wspomnianych powyżej
sprawozdań zostały zaklasyfikowane jako niedociągnięcia o charakterze systemowym.
W ubiegłym roku 14 Trybunał zalecił, aby Komisja udoskonaliła ocenę ryzyka na
potrzeby planowania kontroli na miejscu w zakresie TZW w celu zapewnienia, by
w kontrolach tych uwzględniono obszary charakteryzujące się najwyższym poziomem
ryzyka. Zalecenie to jest na etapie wdrażania.

Istotne uchybienia w kontrolach przeprowadzanych przez
państwa członkowskie w celu zmniejszenia luki w należnościach
celnych, które wymagają podjęcia działań ze strony UE

3.11. Kontrole na miejscu w zakresie TZW przeprowadzone przez Komisję, a także

wcześniejsze prace Trybunału dotyczące działań UE podjętych w celu zmniejszenia luki
w należnościach celnych (zob. pkt 3.5) wykazały istnienie dwóch głównych uchybień.
Pierwsze z nich dotyczy braku ogólnounijnej harmonizacji przeprowadzania kontroli
celnych na terenie unii celnej w celu ograniczenia ryzyka, że wartość importowanych
towarów zostanie zaniżona. Drugie uchybienie polega na tym, że państwa
członkowskie nie są w stanie określić, którzy przedsiębiorcy są obarczeni największym
ryzykiem na szczeblu unijnym, aby objąć ich audytem po zwolnieniu towarów.

13

Trybunał nie stwierdził istotnego wpływu na kwoty podlegające odzyskaniu od państw
członkowskich podane w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym Unii Europejskiej.

14

Zob. zalecenie 4.1 w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2018 r.
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3.12. W sprawozdaniu rocznym za 2017 r.15 Trybunał poinformował, że Komisja

wszczęła wobec Zjednoczonego Królestwa postępowanie w sprawie uchybienia
zobowiązaniom państwa członkowskiego 16 w związku z niepodjęciem odpowiednich
działań mających na celu ograniczenie ryzyka zaniżania wartości wyrobów
włókienniczych i obuwia przywożonych z Chin. Komisja szacuje straty w zakresie TZW
na 2,1 mld euro 17. W związku z tym, że Zjednoczone Królestwo odmówiło pokrycia
strat w oszacowanej wysokości, w marcu 2019 r. Komisja skierowała sprawę do
Trybunału Sprawiedliwości. Postępowanie sądowe jest obecnie w toku (zob. pkt 3.23).

3.13. Począwszy od 2018 r. Komisja przeprowadzała kontrole na miejscu w zakresie

TZW, którymi objęła strategie kontroli celnych we wszystkich państwach członkowskich
w odniesieniu do zapobiegania ryzyku zaniżania wartości przywożonych towarów.
W wyniku tych kontroli wskazano na uchybienia i różnice między różnymi strategiami
kontroli, a także stwierdzono, że w niektórych państwach członkowskich nie
zapewniono odpowiedniej ochrony budżetu UE.

3.14. W ocenie Komisji strategie kontroli obowiązujące w 24 z 28 państw

członkowskich były niezadowalające lub częściowo niezadowalające, jeśli chodzi
o przeciwdziałanie ryzyku zaniżania wartości towarów. Po siedmiu kontrolach
następczych na miejscu przeprowadzonych w 2019 r. sytuacja w większości
skontrolowanych państw członkowskich nie poprawiła się w istotny sposób (zob.
tabela 3.1). Powyższa ocena zostanie ponownie przeanalizowana po uwzględnieniu
wyników kontroli następczych przeprowadzonych w 2020 r. Komisja nie
skwantyfikowała dotychczas ewentualnych strat w zakresie TZW. W trzech państwach
członkowskich objętych wizytami kontrolnymi Trybunału podjęto działania mające na
celu uwzględnienie ustaleń Komisji.

15

Zob. pkt 4.17 sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r.

16

Jest to najważniejsze narzędzie egzekwowania prawa, jakim dysponuje Komisja w sytuacji,
gdy państwo członkowskie nie przestrzega przepisów unijnych.

17

Szacowana kwota strat w zakresie TZW, których pokrycia przez Zjednoczone Królestwo żąda
UE, wraz z szacowaną kwotą odsetek z tytułu opóźnienia w płatnościach (łącznie 3,2 mld
euro) została ujęta jako należności w skonsolidowanym sprawozdaniu rocznym UE za
2019 r.

109

Tabela 3.1 – Ocena Komisji dotycząca strategii kontroli celnych
w państwach członkowskich w odniesieniu do zapobiegania ryzyku
zaniżania wartości przywożonych towarów

Ocena strategii
Ogólnie
Częściowo
zadowalające
Niezadowalające

Pierwotna ocena
Liczba państw

Ocena po siedmiu
kontrolach następczych
na miejscu
Liczba państw
4
5
15
9
28

16
7
28 ]

Źródło: sprawozdania DG BUDG z kontroli na miejscu w zakresie TZW.

3.15. Trybunał ustalił ponadto, że na terenie całej unii celnej działania mające na

celu określenie, którzy importerzy są obarczeni największym ryzykiem, i ich wybór do
objęcia audytem po zwolnieniu towarów są realizowane w ograniczonym zakresie,
gdyż nadal nie utworzono ogólnounijnej bazy danych obejmującej wszystkie przywozy
dokonywane przez przedsiębiorców. Mimo zaobserwowanych postępów nie
uwzględniono jeszcze w pełni uwag zgłoszonych przez Trybunał w poprzednich latach
(zob. ramka 3.2).
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Ramka 3.2
Utrzymująca się luka w systemie kontroli celnych na terenie całej UE
Na terenie unii celnej przedsiębiorcy mogą przywozić towary na rynek UE przez
jedno lub więcej państw członkowskich niezależnie od kraju siedziby (zob.
załącznik 3.2).
W sprawozdaniach rocznych za 2013 i 2014 r. Trybunał stwierdził, że importerzy
obarczeni największym ryzykiem mogą nie zostać wybrani do audytu po zwolnieniu
towarów, a niektórzy importerzy mogą nigdy nie zostać nim objęci. Było to
spowodowane przede wszystkim brakiem ogólnounijnej bazy danych, która
zawierałaby informacje na temat przywozów na szczeblu unijnym w rozbiciu na
poszczególnych przedsiębiorców. Według Komisji ta luka w systemie kontroli celnych
zostanie wyeliminowana dopiero wówczas, gdy uruchomiony zostanie nowy
informatyczny system celny „Surveillance III” (tj. w styczniu 2023 r.).
Do tego czasu nie ma możliwości, aby w ramach krajowych procedur
identyfikowania importerów, którzy są obarczeni największym ryzykiem, i wyboru
ich do audytu po zwolnieniu towarów skutecznie wskazać przedsiębiorców
przywożących towary do państw członkowskich, w których nie mają siedziby.
Trybunał potwierdził istnienie tego ograniczenia w trzech państwach członkowskich
objętych wizytą kontrolną. Komisja może odegrać kluczową rolę w identyfikowaniu
takich importerów poprzez gromadzenie i analizę istotnych danych dotyczących
przywozów na szczeblu unijnym oraz przekazywanie wyników swoich analiz
państwom członkowskim.
W wyniku powyższego ograniczenia niektóre należności celne mogą nie zostać
uregulowane. Brak jest aktualnych danych dotyczących wielkości przywozów, które
nie zostały uwzględnione przez państwa członkowskie w populacji kontrolnej.
Najnowsze dostępne informacje na ten temat pochodzą z przeprowadzonego przez
Komisję badania ankietowego obejmującego dane za 2015 r. Szacuje się w nim, że
20% łącznych przywozów do UE (283,5 mld euro) może nie wchodzić w zakres
populacji kontrolnej w ramach audytów po zwolnieniu towarów przeprowadzanych
w państwach członkowskich.

Rozstrzyganie zastrzeżeń dotyczących VAT i punktów otwartych
w zakresie TZW trwa bardzo długo

3.16. Na ryc. 3.2 ukazano proces weryfikacji przez Komisję obliczeń podstawy

opodatkowania VAT i weryfikacji w zakresie TZW, a także przedstawiono przegląd
nierozstrzygniętych zastrzeżeń i punktów otwartych zgłoszonych w wyniku wykrytych
uchybień (zob. załącznik 3.3). Trybunał przeanalizował zastrzeżenia dotyczące VAT, za
sprawą których obliczenia podstawy opodatkowania VAT nie zostały sfinalizowane
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przez okres co najmniej 10 lat 18, a także zbadał punkty otwarte w zakresie TZW, które
pozostały nierozstrzygnięte przez ponad pięć lat od momentu przeprowadzenia przez
Komisję kontroli na miejscu. 15% łącznej liczby zastrzeżeń dotyczących VAT i 34%
wszystkich punktów otwartych w zakresie TZW pozostawało nierozstrzygniętych od
długiego czasu.

Ryc. 3.2 – Proces zgłaszania zastrzeżeń dotyczących VAT i punktów
otwartych w zakresie TZW
Państwa członkowskie...
...ustalają i pobierają należności celne (z których 80% stanowi TZW)
... obliczają zharmonizowaną podstawę opodatkowania VAT (zasoby własne oparte
na podatku VAT)

Komisja...
...wykorzystuje informacje i dane przekazane przez państwa członkowskie
do obliczenia wysokości wkładów do budżetu UE
...przeprowadza kontrole na miejscu i weryfikacje w państwach członkowskich
w celu potwierdzenia prawidłowości otrzymanych informacji i danych

Komisja...
...w przypadku wykrycia niedociągnięć zgłasza zastrzeżenia dotyczące VAT lub
punkty otwarte w zakresie TZW obowiązujące, dopóki dana kwestia nie zostanie
rozstrzygnięta

2019

Zasoby własne
TZW
Oparte na VAT

Zastrzeżenia /
punkty otwarte
356
95

Nierozstrzygnięte
od długiego czasu
122 (34%)
15 (15%)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

18

Zastrzeżenie dotyczące VAT jest zgłaszane w taki sposób, aby obejmowało jedynie lata po
wygaśnięciu możliwości dokonania korekty (> N-4). W okresie pierwszych czterech lat
automatycznie obowiązuje możliwość korekty obliczeń dotyczących podstawy
opodatkowania VAT.
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3.17. Trybunał dokonał przeglądu zarządzania zgłoszonymi przez Komisję

zastrzeżeniami dotyczącymi VAT, które pozostawały nierozstrzygnięte od długiego
czasu (przeglądem objęto osiem z 15 takich zastrzeżeń), i stwierdził, że pięć z tych
zastrzeżeń odnosiło się do postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego wszczętych ze względu na możliwe nieprzestrzeganie przepisów
dyrektywy VAT 19. Z ustaleń Trybunału wynika, że procedury przedłużały się z powodu
wolno toczącego się dialogu między Komisją a państwami członkowskimi. Nie był
jeszcze znany wpływ finansowy trzech z ośmiu spraw zbadanych przez Trybunał,
w przypadku których zastrzeżenia zgłoszono ponad siedem lat wcześniej,
a w przypadku dwóch spraw, dotyczących zastrzeżeń zgłoszonych przed ponad sześciu
laty, wpływ był znany jedynie częściowo i nie został dotychczas potwierdzony przez
Komisję.

3.18. W wyniku przeglądu 54 ze 122 punktów otwartych w zakresie TZW

nierozstrzygniętych od długiego czasu Trybunał stwierdził, że podejmowanie przez
Komisję działań następczych i zamykanie takich punktów trwało zbyt długo
(zob. ramka 3.3). Kwestię tę zgłoszono już w sprawozdaniu rocznym za 2018 r.20
Wprawdzie problem się utrzymuje, Trybunał zaobserwował jednak, że zmalała liczba
otwartych punktów w zakresie TZW. Ustalił także, że Komisja nie ustanowiła systemu
działań następczych umożliwiającego nadawanie priorytetu punktom otwartym
w zakresie TZW na podstawie ich istotności (w oparciu o kryterium wpływu
finansowego albo na podstawie istotności systemowej w przypadku niedociągnięć
o charakterze niefinansowym). Ponadto w procedurach wewnętrznych nie wyznaczono
terminów podjęcia działań następczych w odniesieniu do tych punktów.

19

Dyrektywa Rady 2006/112/WE z dnia 28 listopada 2006 r. w sprawie wspólnego systemu
podatku od wartości dodanej (Dz.U. L 347 z 11.12.2006, s. 1).

20

Zob. pkt 4.16 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r.
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Ramka 3.3
Uchybienia dotyczące działań następczych podejmowanych w wyniku
wykrycia niedociągnięć w zakresie TZW w państwach członkowskich
W 2019 r. Komisja zamknęła 15 z 54 punktów otwartych w zakresie TZW
nierozstrzygniętych od długiego czasu, wybranych uprzednio przez Trybunał do
kontroli. W siedmiu z 15 przypadków Komisja przeanalizowała i zamknęła punkt
otwarty w okresie od 10 miesięcy do ponad dwóch lat po całkowitym
wyeliminowaniu przez państwo członkowskie odnośnego niedociągnięcia.
Zniekształca to obraz sytuacji, jeśli chodzi o punkty otwarte w zakresie TZW, które
nie zostały dotychczas zamknięte.
W większości przypadków wchodzących w skład próby, które nadal pozostają
nierozstrzygnięte, Trybunał zaobserwował, że Komisja podjęła działania następcze
w okresie od roku do czterech lat. Zaksięgowała ona ponadto z opóźnieniem kwoty
należności w unijnym systemie księgowym oraz odroczyła termin wysłania
powiadomienia o odsetkach z tytułu opóźnienia w płatnościach do państw
członkowskich.
Trybunał odnotował, że cztery państwa członkowskie nie zgadzały się ze
stanowiskiem Komisji w odniesieniu do pięciu punktów otwartych w zakresie TZW
przeanalizowanych przez Trybunał, lecz Komisja nie zdecydowała dotychczas, czy
wszczęte zostanie postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego. Jeden z tych przypadków dotyczy Grecji i został wykryty w 2011 r.
w ramach kontroli działań następczych podjętych w wyniku sprawozdania z kontroli
na miejscu w zakresie TZW z 2002 r. Pozostałe przypadki związane są
z niedociągnięciami wykrytymi w 2014 r. w Czechach, Grecji i Niderlandach.
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Wieloletnie weryfikacje DNB zostały ukończone, lecz nie
oceniono jeszcze w pełni wpływu globalizacji

3.19. W ramach cyklu wieloletnich weryfikacji DNB Komisja sprawdza, czy

procedury stosowane przez państwa członkowskie na potrzeby kompilacji rachunków
narodowych są zgodne z ESA 2010 21 oraz czy dane dotyczące DNB są porównywalne
między sobą, wiarygodne i kompletne 22. Aby umożliwić korektę i weryfikację danych
dotyczących DNB po upływie przewidzianego w przepisach terminu czterech lat 23,
Komisja zgłosiła zastrzeżenie dotyczące wszystkich danych pochodzących od wszystkich
państw członkowskich począwszy od 2010 r.24 Trybunał ustalił, że do końca 2019 r.
proces weryfikacji został ukończony.

21

ESA 2010 (europejski system rachunków narodowych i regionalnych) to kompatybilne
w wymiarze międzynarodowym ramy rachunkowości UE, które są wykorzystywane do
tworzenia uporządkowanego i szczegółowego opisu gospodarki. Zob. rozporządzenie
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 549/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie
europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych w Unii Europejskiej
(Dz.U. L 174 z 26.6.2013, s. 1).

22

Zob. art. 5 rozporządzenia Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 z dnia 15 lipca 2013 r.
w sprawie harmonizacji dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych (rozporządzenie
DNB) (Dz.U. L 181 z 19.7.2003, s. 1). Zostało ono zastąpione rozporządzeniem Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2019/516 z dnia 19 marca 2019 r. w sprawie harmonizacji
dochodu narodowego brutto w cenach rynkowych oraz uchylającym dyrektywę Rady
89/130/EWG, Euratom i rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1287/2003 (rozporządzenie
DNB), w szczególności art. 5 ust. 2 tego rozporządzenia (Dz.U. L 91 z 29.3.2019, s. 19).

23

Przepisy UE dotyczące obliczania zasobów własnych przewidują możliwość korekty danych
dotyczących DNB za dany rok budżetowy do roku n+4. Ten czteroletni okres może zostać
wydłużony w sytuacji, gdy konieczna jest poprawa jakości danych.

24

Z wyjątkiem Chorwacji, w której przypadku okres ten rozpoczął się w 2013 r.
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3.20. W następstwie zamknięcia cyklu weryfikacji zgłoszono nowe, bardziej

szczegółowe zastrzeżenia. W kwietniu 2020 r. Komisja zgłosiła zastrzeżenia dotyczące
DNB 25 w odniesieniu do wybranych procedur kompilacji stosowanych w państwach
członkowskich i wymagających udoskonalenia. Jedno z takich zastrzeżeń umożliwia
korektę danych dotyczących DNB wszystkich państw członkowskich w celu
uwzględnienia dokładniejszych szacunków dotyczących wartości aktywów w dziedzinie
badań i rozwoju (B+R) będących w posiadaniu przedsiębiorstw wielonarodowych.
Oszacowanie ich wartości jest skomplikowane ze względu na globalizację oraz fakt, że
tego typu aktywa można łatwo przenieść za granicę. Do września 2022 r. Komisja we
współpracy z państwami członkowskimi będzie nadal prowadziła ocenę, czy aktywa
w dziedzinie badań i rozwoju należące do przedsiębiorstw wielonarodowych są
właściwie wycenione na rachunkach narodowych państw członkowskich. Oznacza to,
że wcześniejsze zalecenia Trybunału dotyczące tej kwestii nie zostały jeszcze w pełni
wdrożone (zob. załącznik 3.4).

3.21. Komisja nie zniosła jeszcze zastrzeżenia ogólnego dotyczącego Francji ze

względu na niezadowalającą jakość zawartego w jej wykazie DNB opisu procedur
kompilacji stosowanych w odniesieniu do danych dotyczących DNB począwszy
od 2010 r. Trybunał zwrócił uwagę na tę kwestię w ubiegłym roku 26. Odnotował on, że
w marcu 2020 r. Francja przedstawiła skorygowany wykaz DNB, co umożliwiło Komisji
rozpoczęcie weryfikacji DNB Francji. Wpływ tej weryfikacji na obliczenie wysokości
przyszłych wkładów Francji i pozostałych państw członkowskich nie jest jeszcze znany.

25

Zastrzeżenia dotyczące konkretnej transakcji i zastrzeżenia o charakterze horyzontalnym,
które zastąpiły zastrzeżenia odnoszące się do konkretnego procesu. Informacje na temat
zastrzeżeń ogólnych można znaleźć w pkt 3.21.

26

Zob. pkt 4.18 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r.
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Roczne sprawozdania z działalności
3.22. Informacje przedstawione w rocznych sprawozdaniach z działalności za

2019 r. opublikowanych przez DG ds. Budżetu i Eurostat zasadniczo potwierdziły
ustalenia i wnioski Trybunału.

3.23. DG ds. Budżetu czwarty rok z rzędu podtrzymała zastrzeżenie zgłoszone

w związku z tym, że kwoty TZW przekazane do budżetu UE są nieprawidłowe ze
względu na zaniżenie wartości wyrobów włókienniczych i obuwia przywożonych z Chin.
Zastrzeżenie to zostało zgłoszone po raz pierwszy w 2016 r. Skwantyfikowano wówczas
straty w zakresie TZW przypadające na Zjednoczone Królestwo (zob. pkt 3.12),
a następnie w 2018 r. zastrzeżeniem tym objęto także inne państwa członkowskie, nie
dokonawszy kwantyfikacji.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

3.24. Z ogółu dowodów kontroli wynika, że w dochodach nie wystąpił istotny

poziom błędu. Systemy związane z dochodami poddane kontroli Trybunału były
ogólnie skuteczne. Skontrolowane kluczowe mechanizmy kontroli wewnętrznej
w zakresie TZW w Komisji (zob. pkt 3.10 i 3.18) i w niektórych państwach
członkowskich (zob. pkt 3.8–3.9) zostały ocenione przez Trybunał jako częściowo
skuteczne. Trybunał wykrył ponadto istotne uchybienia w kontrolach
przeprowadzanych przez państwa członkowskie w celu zmniejszenia luki
w należnościach celnych, które wymagają podjęcia działań ze strony UE
(zob. pkt 3.11-3.15).

Zalecenia

3.25. W załączniku 3.4 przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie dwóch zaleceń ujętych w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2016 r.
Komisja zrealizowała oba te zalecenia w przeważającej mierze.

3.26. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków
odnoszących się do 2019 r. Trybunał zaleca, co następuje:

Zalecenie 3.1 – Niewykryte należności celne (TZW)
Komisja powinna zapewniać państwom członkowskim systematyczne wsparcie przy
wyborze importerów obarczonych największym ryzykiem do objęcia audytem po
zwolnieniu towarów (zob. pkt 3.15). W tym celu powinna:
a)

gromadzić i analizować istotne dane dotyczące przywozów na szczeblu unijnym
oraz przekazywać wyniki swoich analiz państwom członkowskim;

b)

po uruchomieniu systemu „Surveillance III” – zapewnić wytyczne na temat
sposobu przeprowadzania analizy danych w nowym systemie.

Termin realizacji: a) do końca 2021 r., b) do czerwca 2023 r.
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Zalecenie 3.2 – Punkty otwarte w zakresie TZW
Komisja powinna zmodyfikować swoje procedury poprzez:
a)

ustanowienie systemu monitorowania punktów otwartych w zakresie TZW
w oparciu o kryteria ilościowe i jakościowe, które pozwolą na uszeregowanie
niedociągnięć wykrytych w państwach członkowskich według priorytetów;

b)

wskazanie terminów wyeliminowania tych niedociągnięć przez państwa
członkowskie oraz terminów podjęcia działań następczych, w tym obliczenia
wartości odsetek z tytułu opóźnionych płatności oraz odzyskania kwot, które mają
zostać udostępnione na rzecz budżetu UE (zob. pkt 3.18).

Termin realizacji: do końca 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 3.1 – Wyniki badania transakcji
2019

2018

55

55

Nie
wystąpił
istotny
poziom
błędu

Nie
wystąpił
istotny
poziom
błędu

LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH

Szacowany poziom błędu
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Załącznik 3.2 – Główne czynniki ryzyka celnego i rodzaje
kontroli celnych
Przedsiębiorcy...
...składają deklaracje przywozowe krajowym organom
celnym w dowolnym z 28 państw członkowskich

Unijny system kontroli celnych
Główne rodzaje ryzyka
celnego

Na poziomie państw
członkowskich

Nieprawidłowy opis
lub klasyfikacja
towarów

Kontrole podczas
zwolnienia towarów:
– kontrole fizyczne
– kontrola dokumentacji

Kontrole podczas
zwolnienia towarów:
– wspólne ramy
zarządzania ryzykiem
(CRMF)
– system zarządzania
ryzykiem celnym (CRMS)

Kontrole
po zwolnieniu towarów:
– audyty
po zwolnieniu
towarów
– audyt w ramach
powtórnej oceny /
monitorowania
– weryfikacja deklaracji
przywozowej
– inne kontrole po
zwolnieniu towarów

Kontrole po zwolnieniu
towarów:
– wspólne ramy
zarządzania ryzykiem
(CRMF)
– przewodnik dotyczący
audytu celnego
(niewiążący)
– sprawozdania OLAF,
zawiadomienia w ramach
wzajemnej pomocy

Nieprawidłowa
wartość

Nieprawidłowe
pochodzenie

Na poziomie Komisji

Wykryte nadużycia finansowe i nieprawidłowości
(2018)*
Nadużycia
finansowe
(odsetek
wszystkich
przypadków)

Nieprawidłowości
(odsetek
wszystkich
przypadków)

Kontrole podczas
zwolnienia towarów

25%

14%

Kontrole po zwolnieniu
towarów

19%

50%

Służby ds. zwalczania
nadużyć finansowych

46%

4%

Inne

10%

32%

Metoda wykrycia

* Sprawozdania roczne państw członkowskich dotyczące tradycyjnych zasobów własnych, rok
budżetowy 2018 (art. 6 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 608/2014).
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Załącznik 3.3 – Liczba nierozstrzygniętych zastrzeżeń
dotyczących DNB, zastrzeżeń dotyczących VAT i punktów
otwartych w zakresie TZW w podziale na państwa członkowskie
według stanu na dzień 31.12.2019 r.
Punkty otwarte w zakresie TZW
0

Z j e d n o czo n e Kró l e st wo
Niderlandy
Be l gi a
Gre cj a
F ra n cj a
Hi sz p a n i a
Dania
Ru m u n i a
N i e m cy
Ir l a n d i a
W ł o chy
Po r t u ga l i a
A u st r i a
Po l ska
S ł o wa cj a
Wę gr y
Ch o r wa cj a
L u kse m b u rg
Finlandia
Cze chy
S zwe cj a
Cyp r
Bu ł ga r i a
M a l ta
Ł o t wa
S ł o we n i a
E sto n i a
L i t wa

10

20

30

39

Zastrzeżenia dot. VAT
40

50

9
56

60

70

18
2

36
20

6
27

18
17
17
13
8

4
1

5
5
4 1
6
11

14
16

5
2

7

10
12
5
10
3
10
1
4 2 4
2 8
6 2
5 1
5 1
5 1
22 1
4 1
2 1
2
1
0

Punkty otwarte w
zakresie TZW
OGÓŁEM na dzień 31.12.2019 r.
356
OGÓŁEM na dzień 31.12.2018 r.
402

Zastrzeżenia dot.
VAT
95
96

Zastrzeżenia dot.
DNB
29
9

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji 27.

27

Dane na temat zastrzeżeń dotyczących DNB uwzględniają jedynie zastrzeżenia odnoszące
się do konkretnych transakcji (obejmujące kompilację określonych składników rachunków
narodowych w danym państwie członkowskim). Tymczasem we wszystkich państwach
członkowskich pozostają również nierozstrzygnięte zastrzeżenia dotyczące konkretnych
procesów związanych z DNB, odnoszące się do kompilacji danych począwszy od 2010 r.
(z wyjątkiem Chorwacji, gdzie odnoszą się one do okresu począwszy od 2013 r.). Zgłoszono
także siedem zastrzeżeń o charakterze horyzontalnym dotyczących Zjednoczonego
Królestwa i jedno zastrzeżenie ogólne w odniesieniu do Francji.
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Załącznik 3.4 – Działania podjęte w następstwie wcześniejszych zaleceń – dochody
Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

zrealizowane
w przeważającej
mierze

częściowo
zrealizowane

niezrealizowane

nie dotyczy

niewystarczające
dowody

Zalecenie 1:
Komisja powinna przeanalizować we współpracy z państwami
członkowskimi wszelkie ewentualne konsekwencje
działalności międzynarodowej dla procesu szacowania DNB
oraz zapewnić im wytyczne na temat sposobu traktowania tej
działalności podczas kompilowania rachunków narodowych.
2016

X

Zalecenie 2:
Podczas bieżącego cyklu weryfikacji DNB Komisja powinna
upewnić się, że aktywa dotyczące badań i rozwoju zostały
poprawnie ujęte w rachunkach narodowych państw
członkowskich, zwracając szczególną uwagę na wycenę tego
rodzaju aktywów oraz na kryteria siedziby w przypadku, gdy
nastąpiła relokacja działalności międzynarodowej.

X

Informacje na temat analizy poczynionych postępów przeprowadzonej przez Trybunał
Zalecenie 1: Komisja podjęła odpowiednie działania, aby przeanalizować wszystkie potencjalne konsekwencje działalności przedsiębiorstw wielonarodowych dla szacowania DNB.
Zaangażowała w nie szereg grup zadaniowych i grup roboczych oraz przeprowadziła projekt pilotażowy. Komisja powinna jednak opublikować jeszcze właściwe wytyczne, aby pomóc
państwom członkowskim w pracach związanych z zastrzeżeniem o charakterze horyzontalnym dotyczącym globalizacji.
Zalecenie 2: Komisja zgłosiła zastrzeżenie o charakterze horyzontalnym dotyczące globalizacji z terminem realizacji przypadającym na wrzesień 2022 r., aby potwierdzić, że państwa
członkowskie prawidłowo rejestrują na rachunkach narodowych aktywa w dziedzinie badań i rozwoju (B+R). Zastrzeżenie to umożliwi korektę danych dotyczących DNB państw
członkowskich dopóty, dopóki Komisja nie będzie w stanie potwierdzić, że państwa członkowskie wprowadziły konieczne modyfikacje na rachunkach krajowych w celu uwzględnienia
wpływu działalności przedsiębiorstw wielonarodowych.
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Rozdział 4
Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia
– poddział 1a WRF
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Spis treści
Punkty

Wstęp

4.1.-4.5.

Krótki opis

4.2.-4.4.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

Prawidłowość transakcji
Koszty osobowe nadal stanowią główne źródło błędu,
w szczególności w przypadku wydatków w obszarze badań
naukowych
Podmioty prywatne, zwłaszcza MŚP, są bardziej narażone
na błędy
Niekwalifikowalność wszystkich kosztów zadeklarowanych
przez beneficjenta w okresie objętym kontrolą

4.5.
4.6.-4.21.

4.11.-4.15.
4.16.
4.17.-4.19.

Częste błędy dotyczące innych kosztów bezpośrednich

4.20.

Duża częstość występowania błędów związanych z kursami
wymiany

4.21.

Przegląd informacji na temat prawidłowości
wydatków przekazanych przez jednostki kontrolowane

4.22.-4.30.

Roczne sprawozdania z działalności i inne mechanizmy
zarządzania

4.31.-4.35.

Wnioski i zalecenia

4.36.-4.40.

Wnioski

4.36.-4.38.

Zalecenia

4.39.-4.40.
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Załączniki
Załącznik 4.1 — Wyniki badania transakcji w poddziale
„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia”
Załącznik 4.2 — Działania podjęte w następstwie wcześniejszych
zaleceń – poddział „Konkurencyjność na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia”
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Wstęp
4.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące poddziału

1a WRF „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”.
W ramce 4.1 zaprezentowano przegląd głównych działań i wydatków w ramach tego
poddziału w 2019 r.

Ramka 4.1
Poddział 1a WRF „Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia” – struktura wydatków w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura wydatków
(w mld EUR)

Konkurencyjność
21,7
13,7%

159,1

mld EUR

Badania naukowe
11,9 (55,2%)
Kształcenie, szkolenie,
młodzież i sport
2,8 (13,2%)
Transport i energia
2,5 (11,3%)
Programy kosmiczne
1,7 (7,6%)
Inne działania i programy
2,8 (12,7%)
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Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.
0

5

10

15

20

(w mld EUR)
25

płatności zaliczkowe⁽*⁾: 15,0

Płatności

ogółem: 21,7
płatnościokresowe
okresowe//…płatności końcowe: 6,7
płatności

Populacja
objęta
kontrolą

(*)

ogółem: 16,7
rozliczenie zaliczek⁽*⁾: 10,0

Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe
informacje – zob. pkt 11 załącznika 1.1).

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.

Krótki opis

4.2. Programy finansowane w ramach poddziału „Konkurencyjność na rzecz wzrostu
gospodarczego i zatrudnienia” są zróżnicowane i mają przyczyniać się do powstania
społeczeństwa integracyjnego oraz do stymulowania wzrostu, badań naukowych,
rozwoju i innowacji oraz tworzenia miejsc pracy w UE.

4.3. Głównymi spośród tych programów są program „Horyzont 2020”1 (oraz

poprzedzający go siódmy program ramowy – 7PR2) w zakresie badań naukowych
i innowacji, a także program „Erasmus+” w dziedzinie kształcenia, szkolenia, młodzieży
i sportu. Ten poddział WRF obejmuje też duże projekty infrastrukturalne, takie jak
programy kosmiczne Galileo (unijny globalny system nawigacji satelitarnej) i EGNOS
(europejski system wspomagania satelitarnego), jak również wkład UE na rzecz
międzynarodowego reaktora termojądrowego (ITER) i instrument „Łącząc Europę”.
Obejmuje on również wszelkie wypłaty z tytułu uruchomienia funduszu gwarancyjnego
w ramach Europejskiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS).

1

Program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji na lata 2014–2020
(„Horyzont 2020”).

2

Siódmy program ramowy w zakresie badań i rozwoju technologicznego
(na lata 2007–2013).
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4.4. Większość środków wydatkowanych na przedmiotowe programy jest

zarządzana bezpośrednio przez Komisję, w tym agencje wykonawcze, i ma formę
dotacji dla prywatnych bądź publicznych beneficjentów uczestniczących w projektach.
Komisja udziela beneficjentom zaliczek w momencie podpisania umowy o udzielenie
dotacji lub decyzji o finansowaniu i dokonuje zwrotu zgłoszonych przez nich kosztów
finansowanych przez UE, odliczając wysokość zaliczek. Jeśli chodzi o program
„Erasmus+”, większość wydatków jest zarządzana przez agencje krajowe w imieniu
Komisji (około 80% dotacji).

Zakres kontroli i podejście kontrolne

4.5. Stosując podejście kontrolne i metodykę kontroli przedstawione

w załączniku 1.1, Trybunał zbadał następujące elementy w odniesieniu do
omawianego poddziału WRF za 2019 r.:
a)

próbę obejmującą 130 transakcji, zgodnie z pkt 9 załącznika 1.1. którą dobrano
tak, by była reprezentatywna dla wszystkich rodzajów wydatków w ramach tego
poddziału WRF 3. Składało się na nią 80 transakcji dotyczących badań naukowych
i innowacji (70 w ramach programu „Horyzont 2020” i dziesięć w ramach 7PR)
oraz 50 transakcji dotyczących innych programów i działań, w szczególności
programu „Erasmus+”, instrumentu „Łącząc Europę” i programów kosmicznych.
Kontroli poddano beneficjentów w 19 państwach członkowskich i czterech
państwach niebędących członkami UE. Przeprowadzone prace miały zapewnić
szczegółową ocenę przedmiotowego poddziału WRF i stanowić wkład w ogólne
poświadczenie wiarygodności zgodnie z opisem w załączniku 1.1;

b)

wybrane systemy, które miały wpływ na wiarygodność przeprowadzonych ex post
przez Komisję audytów prawidłowości transakcji w ramach programu „Horyzont
2020”. Trybunał przeprowadził te prace w związku z przyjętą przez siebie strategią
zakładającą stosowanie w przyszłości podejścia atestacyjnego. W tym celu
Trybunał dobrał sześć audytów przeprowadzonych przez Wspólną Służbę Audytu
Komisji oraz 14 audytów, których wykonanie Komisja zleciła dwóm prywatnym
audytorom zewnętrznym. Wprawdzie Trybunał nie uwzględnił wyników tych prac

3

Próbę podzielono na dwie główne warstwy na podstawie przeprowadzonej przez Trybunał
oceny ryzyka w zakresie legalności i prawidłowości. Pierwsza warstwa objęła transakcje
z obszarów wysokiego ryzyka (w szczególności 7PR i program „Horyzont 2020”),
w przypadku których poszerzono zakres kontroli.
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audytowych w badaniu transakcji dotyczącym wydatków w 2019 r., wykorzystał je
jednak do ustalenia, czy może polegać na wynikach tych audytów;
c)

informacje na temat prawidłowości transakcji przedstawione w rocznych
sprawozdaniach z działalności DG RTD, DG EAC i DG GROW, a także uwzględnienie
tych informacji w rocznym sprawozdaniu Komisji na temat zarządzania budżetem
UE i jego wyników.
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Prawidłowość transakcji
4.6. Zestawienie wyników badania transakcji przedstawiono w załączniku 4.1. Na

130 zbadanych transakcji błędy wystąpiły w 51 (39%). Na podstawie 28
skwantyfikowanych błędów Trybunał szacuje, że poziom błędu wynosi 4,0% 4.
W ramce 4.2 przedstawiono strukturę oszacowanego przez Trybunał poziomu błędu
za 2019 r. w rozbiciu na transakcje z zakresu badań naukowych i pozostałe transakcje.

Ramka 4.2
Szacowany poziom błędu w rozbiciu na kategorie błędów

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

4.7. W programie „Horyzont 2020” i 7PR utrzymuje się wysoki poziom ryzyka.

Pozostają one głównym źródłem błędów wykrywanych przez Trybunał. Trybunał wykrył
błędy kwantyfikowalne związane z kosztami niekwalifikowalnymi w 24 z 80 objętych
próbą transakcji dotyczących badań naukowych i innowacji (w trzech spośród
10 zbadanych transakcji w ramach 7PR i 21 spośród 70 transakcji w ramach programu

4

Trybunał oblicza poziom błędu na podstawie reprezentatywnej próby. Podana wartość jest
najlepszym szacunkiem. Trybunał uzyskał pewność na poziomie 95%, że szacowany poziom
błędu w kontrolowanej populacji wynosi między 1,5% a 6,4% (odpowiednio najniższy
i najwyższy poziom błędu).
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„Horyzont 2020”). Złożyły się one na 78% oszacowanego przez Trybunał poziomu błędu
w tym poddziale za 2019 r.

4.8. We wcześniejszych sprawozdaniach Trybunał przedstawił informacje na temat

usprawnień w koncepcji programu i strategii kontroli stosowanej przez Komisję
w odniesieniu do programu „Horyzont 2020” 5. Uproszczenie przysłużyło się
beneficjentom i przyczyniło się do zmniejszenia ryzyka wystąpienia błędów, m.in. dzięki
ustaleniu ogólnej stawki ryczałtowej dotyczącej kosztów pośrednich. Wyniki prac
Trybunału wskazują jednak, że w wydatkach w obszarze badań naukowych wciąż
występuje istotny poziom błędu. Sama Komisja szacuje, że poziom błędu odnoszący się
do programu „Horyzont 2020” utrzymuje się powyżej poziomu istotności wynoszącego
2% (zob. pkt 4.32).

4.9. W odniesieniu do pozostałych programów i działań Trybunał wykrył błędy

kwantyfikowalne w czterech z 50 transakcji ujętych w próbie. Błędy te dotyczyły
projektów w ramach programu „Erasmus+” oraz instrumentu „Łącząc Europę”.
Odnosiły się one do następujących kwestii:
a)

beneficjenci zastosowali nieprawidłowy poziom stawek jednostkowych
i zadeklarowali koszty niekwalifikowalne (program „Erasmus+”);

b)

wykryto dwa przypadki nieprawidłowości w postępowaniach o udzielenie
zamówienia (instrument „Łącząc Europę”);

c)

niekwalifikowalne koszty podwykonawstwa (instrument „Łącząc Europę”).

5

Zob. przykładowo pkt 5.13 sprawozdania rocznego za 2018 r. oraz sprawozdanie specjalne
nr 28/2018 pt. „Większość działań na rzecz uproszczenia podjętych w związku z programem
»Horyzont 2020« przysłużyła się beneficjentom, lecz nadal istnieją możliwości poprawy”.
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4.10. Wydajność procedur kontroli stosowanych przez Komisję trudno

jednoznacznie ocenić. W przypadku ośmiu transakcji wchodzących w skład próby
Trybunału zastosowała ona środki naprawcze. Środki te były istotne z perspektywy
obliczeń Trybunału, ponieważ w ich wyniku szacowany poziom błędu dla niniejszego
rozdziału obniżył się o 0,65 punktu procentowego. W przypadku ośmiu błędów
kwantyfikowalnych popełnionych przez beneficjentów końcowych procedury
kontrolne wdrożone przez Komisję 6 nie pozwoliły zapobiec tym błędom ani ich wykryć
i skorygować przed zatwierdzeniem wydatków. Gdyby Komisja w odpowiedni sposób
wykorzystała wszystkie dostępne informacje, szacowany poziom błędu w ramach tego
rozdziału byłby o 1,1 punktu procentowego niższy 7.

Koszty osobowe nadal stanowią główne źródło błędu,
w szczególności w przypadku wydatków w obszarze badań
naukowych

4.11. Zasady dotyczące deklarowania kosztów osobowych w ramach programu

„Horyzont 2020” są złożone, pomimo wysiłków zmierzających do ich uproszczenia.
Obliczenia tych kosztów stanowią jedno z głównych źródeł błędu w zestawieniach
poniesionych wydatków. Trybunał zwrócił już uwagę w sprawozdaniu rocznym za
2018 r. 8 i sprawozdaniu specjalnym nr 28/2018, że metodyka obliczania kosztów
osobowych stała się w ramach programu „Horyzont 2020” pod pewnymi względami
bardziej złożona, co poskutkowało wzrostem ryzyka wystąpienia błędu. Z ogólnej liczby
24 transakcji w obszarze badań naukowych ujętych w próbie Trybunału, w przypadku
których Trybunał wykrył błędy kwantyfikowalne, 23 dotyczyły nieprawidłowego
stosowania metodyki obliczania kosztów osobowych. W niemal wszystkich z tych
23 przypadków stawka godzinowa (lub miesięczna) została obliczona nieprawidłowo.

6

Świadectwa kontroli sprawozdania finansowego lub audyty ex post. Trybunał nadal
wykrywa uchybienia w obu tych procedurach kontrolnych. Pięć ze wspomnianych ośmiu
przypadków dotyczyło niewykrytych błędów odnoszących się do kosztów osobowych
w ramach programu „Horyzont 2020”.

7

W czterech z powyższych przypadków Komisja nie wiedziała o błędach, gdyż nie zostały one
wykryte przez niezależnych audytorów.

8

Pkt 5.16.
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4.12. W sprawozdaniu rocznym za 2018 r.9 Trybunał zwrócił uwagę, że do

powstania błędów może prowadzić zasada polegająca na tym, że przy zgłaszaniu
kosztów dotyczących danego roku sprawozdawczego (który nie został jeszcze
zamknięty) stosuje się roczną stawkę godzinową z ostatniego zamkniętego roku
budżetowego. Ustalenie to znalazło potwierdzenie również w odniesieniu do 2019 r.

4.13. Przykład tych dwóch rodzajów błędów, które wystąpiły w jednym
skontrolowanym projekcie, omówiono w ramce 4.3.

Ramka 4.3
Przykład błędu przy obliczaniu stawki godzinowej i przykład
niezastosowania danych z ostatniego zamkniętego roku budżetowego
Błąd przy obliczaniu stawki godzinowej
W projekcie realizowanym w ramach programu „Horyzont 2020” w Niemczech
beneficjent do celów obliczenia stawki godzinowej zastosował roczne
wynagrodzenie brutto pomnożone przez statystyczny odsetek odzwierciedlający
średnią wysokość składek odprowadzanych na ubezpieczenie społeczne. Ten średni
odsetek jest podawany przez krajowy urząd statystyczny. Stawka godzinowa nie
opiera się zatem na faktycznie poniesionych kosztach, jak określono w wymogach.
Niezastosowanie danych z ostatniego zamkniętego roku budżetowego
W ramach tego samego projektu beneficjent zastosował do obliczenia kosztów
osobowych związanych z pracą członka personelu stawkę godzinową wyliczoną
w oparciu o dane pochodzące nie z ostatniego zamkniętego roku budżetowego
(2018), ale z 2019 r.
Po uwzględnieniu innych błędów związanych z kosztami osobowymi wartość błędu
brutto wyniosła w przypadku tego projektu 13 400 euro.

4.14. Innym (choć nie równie częstym) rodzajem błędu było nieprzestrzeganie

zasady tzw. podwójnego pułapu. Zasada ta stanowi, że łączna liczba przepracowanych
godzin na osobę w ujęciu rocznym, które zostały zadeklarowane w odniesieniu do
dotacji udzielonych przez UE i Euratom, nie może przekroczyć liczby godzin rocznego
efektywnego czasu pracy wykorzystanej do obliczenia stawki godzinowej. Co więcej,
łączna kwota zadeklarowanych kosztów osobowych (do zwrotu jako koszty faktycznie
poniesione) w odniesieniu do danej osoby w ujęciu rocznym nie może przekraczać

9

Pkt 5.17.
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łącznych kosztów osobowych ujętych w systemie rachunkowości beneficjenta dla tej
osoby za dany rok. W ramce 4.4 przedstawiono przykład odnośnej sytuacji.

Ramka 4.4
Przykład nieprzestrzegania zasady podwójnego pułapu
W projekcie realizowanym w ramach programu „Horyzont 2020” w Niderlandach
beneficjent zgłosił koszty osobowe za 1 742 godziny przepracowane przez członka
personelu w ramach projektu. Liczba ta jest większa niż standardowa liczba godzin
efektywnego czasu pracy wykorzystana do obliczenia stawki godzinowej
(1 650 godzin). W związku z tym naruszono zasadę podwójnego pułapu,
a nadmiarowe 92 godziny stanowią koszty niekwalifikowalne.

4.15. Trybunał nadal wykrywa uchybienia w odniesieniu do rejestracji czasu pracy.

Choć kontrolerzy Trybunału nie kwantyfikują błędów w takich przypadkach, zła jakość
stosowanych systemów zwiększa ryzyko, że ewidencja godzin przepracowanych
w ramach sfinansowanych projektów, która stanowi podstawę rozliczeń, nie jest
wiarygodna.

Podmioty prywatne, zwłaszcza MŚP, są bardziej narażone na
błędy

4.16. Jedna ze strategii mających na celu wsparcie badań naukowych w Europie

polega na zwiększeniu udziału w tych badaniach sektora prywatnego, w szczególności
przedsiębiorstw typu start-up i MŚP. Ponad połowa błędów kwantyfikowalnych, które
zostały wykryte (17 z 28), dotyczyła finansowania przeznaczonego dla prywatnych
beneficjentów, mimo że w próbie transakcji tego rodzaju było zaledwie 42 ze 130
(32%). MŚP stanowiły 12% podmiotów w próbie, ale związanych z nimi było 21%
błędów kwantyfikowalnych. Wyniki te pokazują, że MŚP są bardziej narażone na błędy
niż inni beneficjenci – ustalenie to potwierdzają także audyty przeprowadzone przez
Komisję i wcześniejsze sprawozdania roczne Trybunału.

Niekwalifikowalność wszystkich kosztów zadeklarowanych
przez beneficjenta w okresie objętym kontrolą

4.17. W tym roku Trybunał wykrył w czterech projektach realizowanych w ramach
programu „Horyzont 2020” błędy, które skłoniły kontrolerów Trybunału do
zakwestionowania kwalifikowalności wszystkich kosztów zadeklarowanych przez
beneficjenta w odniesieniu do okresu objętego kontrolą.
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4.18. W dwóch przypadkach beneficjentem był podmiot zależny będący w pełni

własnością innego przedsiębiorstwa, które to przedsiębiorstwo wypłacało i rozliczało
wynagrodzenia, a także pokrywało wszystkie inne koszty. Wszyscy pracownicy
zaangażowani w realizację projektu byli zatrudnieni albo w jednostce dominującej,
albo w innym podmiocie zależnym. Tym samym naruszono zasady programu „Horyzont
2020”, które stanowią, że koszty muszą być ponoszone przez beneficjenta
i rejestrowane w systemie księgowym beneficjenta. W związku z tym Trybunał uznał za
niekwalifikowalne wszystkie koszty zadeklarowane przez beneficjenta w odniesieniu do
okresu objętego kontrolą. W obu przypadkach beneficjenci nie byli wystarczająco
zaznajomieni z zasadami programu „Horyzont 2020”.

4.19. W innym przypadku dotacji udzielono instytutowi badawczemu, który nie

miał uprawnień do przyznawania stopni doktorskich. Tymczasem posiadanie tych
uprawnień było jednym z podstawowych warunków kwalifikowalności, który został
wyraźnie wskazany potencjalnym beneficjentom w odnośnym zaproszeniu do
składania wniosków. W czwartym przypadku wreszcie dotację wypłacono na rzecz
badacza, który był zatrudniony w niepełnym wymiarze czasu pracy. Pracę w niepełnym
wymiarze czasu dopuszcza się wyłącznie ze względów osobistych lub rodzinnych,
jedynie na określony czas, przy czym konieczne jest uzyskanie zgody odpowiedzialnej
agencji UE. W omawianym przypadku żaden z tych warunków nie został spełniony.

Częste błędy dotyczące innych kosztów bezpośrednich

4.20. Podobnie jak w poprzednich latach, Trybunał wykrył błędy w innych kosztach

bezpośrednich związanych z wydatkami w obszarze badań naukowych. Błędy te
dotyczyły w szczególności zwrotu kosztów podróży, które albo były niezwiązane
ze skontrolowanym unijnym projektem, albo nie zostały faktycznie poniesione.

Duża częstość występowania błędów związanych z kursami
wymiany

4.21. 22 projekty badawcze skontrolowane przez Trybunał były realizowane

w walutach innych niż euro. Trybunał ustalił, że kurs wymiany zastosowany
w dziesięciu spośród tych projektów nie był zgodny z kursem określonym na podstawie
obowiązujących zasad. Wpływ finansowy błędów tego rodzaju nie jest sam w sobie
istotny, ale częstość występowania wskazuje na brak wiedzy na temat wspomnianych
zasad.
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Przegląd informacji na temat
prawidłowości wydatków przekazanych
przez jednostki kontrolowane
4.22. Komisja opiera się na wynikach ze swoich audytów ex post przy obliczaniu

kwoty obarczonej ryzykiem w momencie dokonywania płatności. Około
20% wszystkich audytów ex post dotyczących wszystkich unijnych podmiotów
realizujących program „Horyzont 2020” jest realizowane przez Wspólną Służbę Audytu
DG RTD, natomiast 80% w imieniu tej służby przez prywatne firmy audytorskie 10
wyłonione w wyniku procedury przetargowej. Wspólna Służba Audytu dokonuje
doboru reprezentatywnej próby zatwierdzonych zestawień poniesionych wydatków
na potrzeby audytów ex post z częstotliwością co około 18 miesięcy.

4.23. Na potrzeby sprawozdania rocznego za 2018 r. Trybunał dokonał przeglądu

dokumentacji z dobranej losowo próby 20 audytów ex post dotyczących
reprezentatywnej próby płatności w ramach programu „Horyzont 2020” dobranej
przez Komisję. Prace te stanowiły element realizowania strategii Trybunału na lata
2018–2020 i miały na celu ocenę, czy zastosowanie podejścia atestacyjnego jest
wykonalne w odniesieniu do poddziału 1a WRF. W wyniku przeglądu Trybunał
stwierdził, że nie może polegać na wnioskach zawartych w dokumentacji z audytów
w dziesięciu z 20 przypadków 11.

4.24. W 2019 r. Trybunał ponownie dokonał przeglądu dokumentacji z dobranej

losowo próby 20 audytów ex post, które zostały zamknięte w okresie od 1 maja 2018 r.
do 1 września 2019 r. Dotyczyły one płatności zrealizowanych przez Komisję w okresie
od stycznia 2014 r. do lutego 2018 r. Zatem w zakres tych ostatnich dostępnych
audytów ex post nie weszły żadne płatności z 2019 r.

4.25. W ramach przeprowadzonej oceny Trybunał dokonał przeglądu dokumentacji
roboczej i poświadczającej z audytów, zarówno w siedzibie Wspólnej Służby Audytu,
jak i w siedzibach prywatnych firm audytorskich. Na podstawie przeprowadzonego
przeglądu Trybunał wykrył dziesięć audytów, w przypadku których musiał
przeprowadzić dodatkowe procedury kontrolne, przede wszystkim ze względu na
konieczność uzyskania dodatkowej dokumentacji poświadczającej lub z powodu
10

Firmy te korzystają przy tym z tej samej metodyki co Wspólna Służba Audytu.

11

Pkt 5.33.
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niespójności w dokumentacji roboczej, które uniemożliwiły kontrolerom Trybunału
potwierdzenie wniosków z audytów. Procedury te miały postać przeglądu
dokumentów (w pięciu przypadkach zwrócono się do beneficjentów o dodatkową
dokumentację) lub wizyty kontrolnej w siedzibie beneficjenta (również w pięciu
przypadkach).

4.26. Trybunał wykrył uchybienia w dokumentacji przeprowadzonych prac

audytowych, w spójności procesu doboru próby i sprawozdawczości, a także –
w przypadku części dokumentacji objętej przeglądem – w jakości procedur
kontrolnych. Przykładowo Trybunał stwierdził wydatki niekwalifikowalne, które
wcześniej nie zostały wykryte przez audytorów ze względu na niewystarczające
badania w ramach prowadzonych audytów, zwłaszcza w odniesieniu do kosztów
osobowych. Odnotował ponadto błędne interpretacje zasady podwójnego pułapu
i niewykryte wcześniej błędy w obliczeniach kosztów osobowych, które stanowiły
podstawę rozliczeń.

4.27. Wprawdzie w niektórych przypadkach wpływ finansowy błędów nie był

istotny, Trybunał nie był jednak w stanie polegać na wnioskach z audytu w przypadku
dokumentacji z siedmiu spośród 20 audytów ujętych w próbie. W związku z powyższym
– i po uwzględnieniu wyników prac przeprowadzonych w zeszłym roku (pkt 4.23
powyżej) – Trybunał nie jest w stanie polegać na wnioskach z 17 spośród 40 audytów
poddanych przeglądowi.

4.28. W sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2018 r. zwrócono uwagę na problem

dotyczący metodyki stosowanej przez Komisję do obliczenia poziomu błędu
w programie „Horyzont 2020”, który to problem poskutkował systemowym
niedoszacowaniem poziomu błędu 12. Audyty ex post mają z założenia obejmować jak
najwięcej zatwierdzonych kosztów, lecz rzadko zdarza się, żeby objęły wszystkie koszty.
Poziom błędu był tymczasem obliczany jako odsetek wszystkich zatwierdzonych
kosztów, a nie kosztów, które rzeczywiście zostały objęte audytem. Oznacza to, że
mianownik przy obliczeniach był wyższy, co skutkowało niedoszacowaniem poziomu
błędu.

12

Pkt 5.34.
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4.29. Komisja podjęła działania zmierzające do rozwiązania powyższego problemu.

Po przeanalizowaniu 40 audytów ex post, które Trybunał poddał przeglądowi w ramach
swojej oceny, ponownie obliczyła ona poziomy błędu. W wyniku tej analizy
reprezentatywny poziom błędu dla programu „Horyzont 2020” został skorygowany
i podwyższony o 0,34 punktu procentowego.

4.30. Trybunał z zadowoleniem przyjmuje szybkie podjęcie działań naprawczych

i zamiar Komisji, by nadal pracować nad rozwiązaniem tego problemu. Niemniej
w zastosowanej korekcie nie uwzględniono problemów opisanych w pkt 4.23
oraz 4.26–4.27 powyżej i poziom błędu nadal jest niedoszacowany. Ponadto
niemożliwe jest określenie poziomu istotności wpływu tego niedoszacowania, gdyż
niektórych błędów nie można w pełni skwantyfikować.
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Roczne sprawozdania z działalności
i inne mechanizmy zarządzania
4.31. Roczne sprawozdania z działalności zbadane przez Trybunał13 zawierały

rzetelną ocenę zarządzania finansami przez odpowiednie dyrekcje generalne z punktu
widzenia prawidłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń.

4.32. Roczne sprawozdanie z działalności DG RTD zawiera zastrzeżenie dotyczące

płatności w związku ze zwrotem zadeklarowanych kosztów w ramach 7PR14, gdyż
skumulowany poziom błędu rezydualnego przekracza 2% 15. DG GROW nie zgłosiła
żadnego zastrzeżenia tego rodzaju 16, ponieważ przestała ona realizować płatności
w ramach 7PR w istotnym wymiarze. W odniesieniu do programu „Horyzont 2020”
Komisja podała na podstawie wyników przeprowadzonych przez siebie audytów, że
spodziewany reprezentatywny poziom błędu wynosi 3,3%17, a poziom błędu
rezydualnego – 2,15%. Audyty te obejmowały wyłącznie płatności zrealizowane
w latach 2014–2018.

4.33. W sprawozdaniu rocznym za 2018 r. Trybunał stwierdził, że wskaźnik

zastosowania korekt błędów systemowych w przypadku 7PR wyniósł zaledwie 57,6% 18.
Wzrósł on do 72% na koniec 2019 r., przekraczając założony poziom docelowy 70%.
Jest to dobry wynik. W rocznym sprawozdaniu z działalności podkreślono jednocześnie,
że ilość zasobów koniecznych do rozwiązania pozostałych 1 904 spraw „nie powinna
być bagatelizowana”.

13

Zob. pkt 4.5(c).

14

Oznacza to, że oświadczenie dyrektora generalnego jest wydawane z zastrzeżeniem,
ponieważ systemy kontroli w 7PR nie osiągnęły oczekiwanego poziomu skuteczności.

15

3,52%.

16

Zgodnie z progiem de minimis dotyczącym zastrzeżeń.

17

Po uwzględnieniu wyników zawartych w wersjach wstępnych sprawozdań z audytu.

18

Pkt 5.29.
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4.34. Na koniec 2019 r. 13 zaleceń skierowanych do DG RTD przez Służbę Audytu

Wewnętrznego nie zostało zrealizowanych, przy czym w przypadku trzech z nich termin
przewidziany na realizację już minął. Oznacza to poprawę w porównaniu z sytuacją
w poprzednim roku, gdy stwierdzono 26 niezrealizowanych zaleceń, w tym dziewięć
z przekroczonym terminem realizacji. Trzy z niezrealizowanych zaleceń i jedno
z zaleceń o przekroczonym terminie zostały zakwalifikowane jako „bardzo ważne”.
Zalecenie określone jako „bardzo ważne” z przekroczonym terminem realizacji
– w przypadku którego nowy docelowy termin realizacji wyznaczono na
30 czerwca 2020 r. – dotyczyło monitorowania, czy beneficjenci wywiązują się ze
zobowiązań umownych i przestrzegają wymogów dotyczących sprawozdawczości
z zakresu rozpowszechniania i wykorzystywania wyników projektów.

4.35. Trybunał dokonał przeglądu informacji zawartych w sprawozdaniu rocznym

Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2019 r. odnoszących się
do szacowanego ryzyka w momencie dokonywania płatności w odniesieniu do
obszarów polityki należących do poddziału 1a WRF. Komisja nie oblicza pojedynczego
wskaźnika dla całego poddziału, tylko dwa – jeden w odniesieniu do obszaru badań,
przemysłu, przestrzeni kosmicznej, energii i transportu (2,0%) i drugi w odniesieniu do
innych obszarów polityki wewnętrznej (1,0%). Na podstawie danych Komisji Trybunał
obliczył, że wskaźnik dla poddziału 1a WRF jako całości wyniósłby 1,7%. Poziom ten jest
niższy niż poziom istotności i znajduje się w dolnym zakresie przedziału szacowanego
przez Trybunał poziomu błędu. Niemniej zdaniem Trybunału choć Komisja wdrożyła już
pewne działania, przedmiotowy wskaźnik jest wciąż zaniżony ze względu na problemy,
na które zwrócono uwagę w pkt 4.23 i 4.26–4.27 powyżej.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

4.36. Ogólne dowody kontroli uzyskane przez Trybunał i przedstawione

w niniejszym rozdziale wskazują, że poziom błędu w wydatkach w całym poddziale
„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” osiągnął próg
istotności. W przypadku tego poddziału WRF badanie transakcji przeprowadzone przez
Trybunał wykazało szacowany ogólny poziom błędu wynoszący 4,0% (zob.
załącznik 4.1). Wartość ta nie odbiega od poziomów błędu oszacowanych przez
Trybunał za lata 2015, 2016 i 2017. Wyniki prac kontrolnych Trybunału wskazują, że
konsekwentnie wysoki poziom błędu utrzymuje się w wydatkach w obszarze badań
naukowych i innowacji, a wydatki te są głównym źródłem błędu. Poziom błędu
w pozostałych obszarach poddziału jest dużo niższy.

4.37. Pomimo uproszczeń wprowadzonych w odniesieniu do programu „Horyzont

2020” zasady deklarowania kosztów osobowych wciąż wpływają na to, że poziom
błędu przekracza próg istotności.

4.38. Szacowane ryzyko w momencie dokonywania płatności podane

w sprawozdaniu rocznym na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników (1,7%
zgodnie z ponownymi obliczeniami dokonanymi przez Trybunał) znajduje się w dolnym
zakresie przedziału szacowanego przez Trybunał poziomu błędu i nie przekracza progu
istotności.

Zalecenia

4.39. W załączniku 4.2 przedstawiono wnioski dotyczące monitorowania działań

następczych podjętych w związku z trzema zaleceniami ujętymi w sprawozdaniu
rocznym Trybunału za 2016 r. Komisja zrealizowała w pełni dwa zalecenia, a jedno
– w przeważającej mierze.

4.40. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków

odnoszących się do 2019 r. Trybunał zaleca, co następuje:

142

Zalecenie 4.1
Komisja powinna przeprowadzać większą liczbę ukierunkowanych kontroli, które
dotyczyłyby zestawień poniesionych wydatków składanych przez MŚP, oraz
udoskonalić własną kampanię informacyjną na temat zasad finansowania
obowiązujących w programie „Horyzont 2020”, ze szczególnym uwzględnieniem tej
istotnej kategorii beneficjentów.
Termin realizacji: połowa 2021 r.

Zalecenie 4.2
Komisja powinna przeprowadzić kampanię, w ramach której przypomniano by
wszystkim beneficjentom programu „Horyzont 2020” zasady dotyczące obliczania
i deklarowania kosztów osobowych, przy czym szczególną uwagę należy zwrócić na
rodzaje błędów opisane w pkt 4.11–4.15 niniejszego rozdziału.
Termin realizacji: 2021 r.

Zalecenie 4.3
Komisja powinna jeszcze bardziej uprościć zasady dotyczące kosztów osobowych
w ramach następnego programu ramowego w dziedzinie badań naukowych (program
„Horyzont Europa”).
Termin realizacji: koniec 2020 r.

143

Zalecenie 4.4
Komisja powinna w odniesieniu do programu „Horyzont 2020”:
—

uwzględnić uwagi, które Trybunał sformułował w wyniku przeglądu audytów
ex post, dotyczące dokumentacji, spójności procesu doboru próby oraz jakości
procedur kontrolnych;

—

w ramach trzeciej rundy audytów zleconych do realizacji wykonawcom
zewnętrznym podjąć odpowiednie działania mające na celu zapewnienie, by
audytorzy dogłębnie znali zasady obowiązujące w programie „Horyzont 2020”,
i zweryfikować jakość prowadzonych przez nich prac.

Termin realizacji: połowa 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 4.1 — Wyniki badania transakcji w poddziale
„Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia”
2019

2018

130

130

4,0%

2,0%

LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH
Szacowany poziom błędu
Najwyższy poziom błędu (NWPB)
Najniższy poziom błędu (NNPB)

6,4%
1,5%

145

Załącznik 4.2 — Działania podjęte w następstwie wcześniejszych zaleceń – poddział „Konkurencyjność
na rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia”
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Analiza poczynionych postępów przeprowadzona przez Trybunał
w trakcie realizacji
nie
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
dotyczy
w przeważającej
zrealizowane
mierze

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1:
Komisja powinna udoskonalić zasady i procedury
programu „Horyzont 2020”, dalej biorąc pod uwagę
formy kosztów uproszczonych, o których mowa
w zmienionym rozporządzeniu finansowym, takie
jak koszty jednostkowe, kwoty ryczałtowe,
finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe oraz
nagrody.
2016

X

Zalecenie 2:
Komisja powinna dopilnować, aby jej służby
stosowały spójne podejście do obliczania poziomów
błędu i ogólnych kwot obarczonych ryzykiem.

X

Zalecenie 3:
Komisja powinna niezwłocznie usunąć uchybienia
w prowadzonych przez siebie audytach ex post
stwierdzone przez Służbę Audytu Wewnętrznego
poprzez skrócenie czasu potrzebnego do
ukończenia audytów oraz ulepszenie procedur
wewnętrznych dotyczących ich planowania
i monitorowania oraz sprawozdawczości.

X

niewystarczające
dowody
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Rozdział 5
Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna – poddział 1b
WRF
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Spis treści
Punkty

Wstęp
Krótki opis poddziału „Spójność gospodarcza, społeczna
i terytorialna”
Cele polityki i instrumenty finansowania
Realizacja a ramy kontroli i uzyskiwania pewności

Zakres kontroli i podejście kontrolne

5.1.-5.12.
5.2.-5.5.
5.2.
5.3.-5.5.
5.6.-5.12.

Prawidłowość transakcji

5.13.-5.62.

Wyniki dokonanego przez Trybunał badania transakcji
i przeglądu / ponownego przeprowadzenia prac audytowych

5.14.-5.35.

Projekty niekwalifikowalne

5.18.-5.20.

Przypadki naruszenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

5.21.-5.27.

Wydatki niekwalifikowalne

5.28.-5.29.

Brak podstawowych dokumentów poświadczających

5.30.

Nieprzestrzeganie przepisów regulujących wykorzystanie instrumentów
finansowych

5.31.-5.35.

Dokonana przez Trybunał ocena prac instytucji audytowych

5.36.-5.47.

Prace Komisji na rzecz uzyskania pewności
i sprawozdawczość na temat poziomu błędu rezydualnego
w publikowanych przez nią rocznych sprawozdaniach
z działalności

5.48.-5.62.

Wnioski i zalecenia

5.63.-5.69.

Wnioski

5.63.-5.67.

Zalecenia

5.68.-5.69.
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Załączniki
Załącznik 5.1 – Wyniki badania transakcji
Załącznik 5.2 – Informacje na temat działań unijnych
w państwach członkowskich
Załącznik 5.3 Działania podjęte w związku z wcześniejszymi
zaleceniami dotyczącymi poddziału „Spójność gospodarcza,
społeczna i terytorialna”
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Wstęp
5.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące poddziału

1b WRF „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna”. Ramka 5.1 zawiera przegląd
głównych działań i wydatków w ramach tego poddziału w 2019 r. Więcej informacji na
temat populacji objętej kontrolą Trybunału w 2019 r. zamieszczono w pkt 5.9.

Ramka 5.1
Poddział 1b WRF – „Spójność gospodarcza, społeczna i terytorialna” –
struktura wydatków w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura w podziale na fundusze
(w mld EUR)

Polityka
spójności
53,8
33,8 %

159,1

mld EUR

Europejski Fundusz
Rozwoju Regionalnego
(EFRR) i inne działania
w zakresie polityki
regionalnej
29,6 (54,9 %)
Fundusz Spójności
8,8 (16,4 %)
Europejski Fundusz
Społeczny
13,9 (25,9 %)
Inne
1,5 (2,8 %)
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Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.

0

Płatności

10

30

40

50

płatności za lata 2014–2020 związane z wydatkami niezatwierdzonymi
jeszcze przez Komisję⁽*⁾: 52,0

płatności końcowe: 1,8
płatności końcowe: 1 8

Populacja objęta
kontrolą

20

(w mld EUR)
60

ogółem: 53,8

wydatki za lata 2014–2020
zatwierdzone w 2019 r.: 24,9
ogółem: 28,4

rozliczenie zaliczek, a także płatności dokonane w 2017 i 2018 r. na
rzecz PO z lat 2007–2013 zamkniętych w 2019 r.: 1,7

Na kwotę 52,0 mld euro składają się roczne zaliczki i płatności okresowe za okres programowania
2014–2020, które nie zostały uwzględnione w zestawieniach wydatków będących podstawą dla
pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności zatwierdzonych przez Komisję
w 2019 r. Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe
informacje – zob. pkt 11 załącznika 1.1) płatności te uznaje się za zaliczkowe i nie są one
uwzględniane w populacji objętej kontrolą na potrzeby sprawozdania rocznego Trybunału za 2019 r.
Zostaną one uwzględnione w populacji kontrolnej w roku, w którym Komisja zatwierdzi odnośne
zestawienia wydatków (np. płatności dokonane w roku obrachunkowym 2018/2019 zostaną
uwzględnione na potrzeby poświadczenia wiarygodności za 2020 r.).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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Krótki opis poddziału „Spójność gospodarcza, społeczna
i terytorialna”
Cele polityki i instrumenty finansowania

5.2. Wydatki w tym poddziale mają na celu zmniejszenie dysproporcji w poziomach
rozwoju między różnymi państwami członkowskimi i regionami UE oraz wzmocnienie
konkurencyjności wszystkich regionów1. Cele te są osiągane w następujący sposób:

a)

w ramach zarządzania dzielonego za pomocą następujących
funduszy/instrumentów:

—

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), który ma na celu korygowanie
podstawowych dysproporcji regionalnych poprzez wsparcie finansowe udzielane
na budowę infrastruktury i inwestycje produkcyjne ukierunkowane na tworzenie
miejsc pracy, przede wszystkim w sektorze przedsiębiorstw;

—

Fundusz Spójności, który z myślą o wspieraniu zrównoważonego rozwoju służy
finansowaniu projektów dotyczących ochrony środowiska i transportu
w państwach członkowskich, w których dochód narodowy brutto (DNB) na
mieszkańca jest niższy niż 90% średniej unijnej;

—

Europejski Fundusz Społeczny (EFS), mający na celu wspieranie wysokiego
poziomu zatrudnienia oraz tworzenie większej liczby lepszych miejsc pracy,
obejmujący działania w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych,
która realizowana jest głównie w regionach o wysokiej stopie bezrobocia wśród
młodych ludzi 2;

—

inne pomniejsze mechanizmy, takie jak Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej
Potrzebującym (FEAD);

1

Art. 174–178 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (Dz.U. C 326 z 26.10.2012, s. 47).

2

EFRR, Fundusz Spójności i EFS stanowią trzy z pięciu europejskich funduszy strukturalnych
i inwestycyjnych, których zbiorczo dotyczy rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady
(UE) nr 1303/2013 (rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów). Dwa pozostałe
fundusze z tej grupy zostały omówione w rozdziale 6 niniejszego sprawozdania.
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b)

w ramach wkładu na rzecz zarządzanego bezpośrednio przez Komisję instrumentu
„Łącząc Europę”, z którego finansowane są projekty należące do transeuropejskich
sieci transportowych 3.

Realizacja a ramy kontroli i uzyskiwania pewności

5.3. W ramach omawianego poddziału WRF na początku każdego okresu

programowania państwa członkowskie co do zasady przedkładają wieloletnie
programy operacyjne (PO) na cały czas trwania WRF. Po zatwierdzeniu programu
operacyjnego przez Komisję odpowiedzialność za jego realizację jest dzielona między
Komisję (DG ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) i DG ds. Zatrudnienia,
Spraw Społecznych i Włączenia Społecznego (DG EMPL)) a państwa członkowskie.
Beneficjenci otrzymują zwrot kosztów za pośrednictwem właściwych organów
w państwie członkowskim, a kwalifikowalne koszty operacji, które zostały
zatwierdzone zgodnie z warunkami określonymi w programach operacyjnych, są
współfinansowane z budżetu UE. Instytucje zarządzające przeprowadzają weryfikacje,
których celem jest zapewnienie, by wydatki niekwalifikowalne nie zostały
poświadczone Komisji.

5.4. Ramy kontroli i uzyskiwania pewności na okres programowania 2014–20204

mają zapewnić, by poziom błędu rezydualnego 5 w rocznych zestawieniach wydatków
w ramach programów operacyjnych pozostawał poniżej progu istotności (2%)
określonego w odnośnym rozporządzeniu 6. Aby zagwarantować, że w zestawieniach

3

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1316/2013 z dnia 11 grudnia
2013 r. ustanawiające instrument „Łącząc Europę”, zmieniające rozporządzenie (UE)
nr 913/2010 oraz uchylające rozporządzenia (WE) nr 680/2008 i (WE) nr 67/2010
(Dz.U. L 348 z 20.12.2013, s. 129).

4

Szczegółowy opis ram kontroli i uzyskiwania pewności w odniesieniu do funduszy ESI, w tym
harmonogram działań, przedstawiono w sprawozdaniach rocznych Trybunału za 2017 r.
(pkt 6.5–6.15) i 2018 r. (ryc. 6.1).

5

W rocznych sprawozdaniach z działalności Komisja posługuje się terminami „wskaźnik
ryzyka rezydualnego” (ang. residual risk rate, RRR) w odniesieniu do zamknięcia okresu
programowania 2007–2013 i „poziom łącznego błędu rezydualnego” (ang. residual total
error rate, RTER) w odniesieniu do okresu programowania 2014–2020. W niniejszym
rozdziale w obydwu przypadkach jest mowa o „poziomie (poziomach) błędu rezydualnego”.

6

Art. 28 ust. 11 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) nr 480/2014 z dnia 3 marca
2014 r. uzupełniającego rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów (Dz.U. L 138
z 13.5.2014, s. 5).
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wydatków, które mają zostać zatwierdzone przez Komisję, po przeprowadzeniu
weryfikacji przez instytucje zarządzające nie utrzymuje się istotny poziom
nieprawidłowości, w ramach kontroli i uzyskiwania pewności przewidziano następujące
trzy elementy:
—

prace przeprowadzane przez instytucje audytowe w związku z wydatkami ujętymi
w rocznych zestawieniach wydatków – w wyniku tych prac sporządzane jest
roczne sprawozdanie z kontroli, które państwa członkowskie przedkładają Komisji
jako jeden z elementów tzw. pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia
wiarygodności 7. W sprawozdaniu tym przedstawiane są poziom błędu
rezydualnego w odniesieniu do PO (lub grupy PO) i opinia z audytu dotycząca
prawidłowości zadeklarowanych wydatków i skutecznego funkcjonowania
systemów zarządzania i kontroli;

—

coroczne zatwierdzanie zestawień wydatków – w tym celu Komisja przeprowadza
głównie kontrole administracyjne dotyczące kompletności i rzetelności zestawień
wydatków, aby móc je następnie zatwierdzić i zwolnić kwotę 10% środków
zatrzymaną wcześniej jako gwarancja 8;

—

przeprowadzany przez Komisję przegląd dokumentacji zawartej w każdym
pakiecie dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności oraz audyty
w państwach członkowskich w zakresie zgodności – Komisja przeprowadza te
kontrole w celu sformułowania wniosków na temat poziomów błędu
rezydualnego zgłoszonych przez instytucje audytowe i ich zatwierdzenia. Dane te
publikuje ona w rocznych sprawozdaniach z działalności za kolejny rok razem ze
średnią ważoną, która służy jako kluczowy wskaźnik efektywności.

5.5. Proces prowadzący do zamknięcia programów operacyjnych z okresu

programowania 2007–2013 wykazuje w dużej mierze podobieństwa z procesem
przedstawionym w pkt 5.4.

7

Pakiety dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności składają się z deklaracji
zarządczej, podsumowania rocznego, poświadczonych rocznych zestawień wydatków,
rocznego sprawozdania z kontroli oraz opinii z audytu.

8

W art. 130 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów ograniczono zwrot płatności
okresowych do 90%. Pozostałe 10% środków jest zwalniane po zatwierdzeniu zestawień
wydatków.

154

Zakres kontroli i podejście kontrolne

5.6. Przeprowadzone przez Trybunał prace stanowiły wkład w ogólne poświadczenie

wiarygodności zgodnie z opisem w załączniku 1.1. Biorąc pod uwagę specyfikę ram
kontroli i uzyskiwania pewności w tym obszarze wydatków, Trybunał zamierzał również
ocenić, w jakim stopniu może polegać na wynikach prac instytucji audytowych
i Komisji. Analizę tę przeprowadzono z myślą o ewentualnym szerszym wykorzystaniu
wyników tych prac w przyszłości oraz wskazaniu w tym kontekście obszarów
wymagających dalszych usprawnień.

5.7. Stosując podejście kontrolne i metodykę kontroli przedstawione w załączniku
1.1, Trybunał zbadał następujące elementy w odniesieniu do omawianego poddziału
WRF:
a)

próbę złożoną z 236 transakcji, którą dobrano tak, by była statystycznie
reprezentatywna dla wszystkich rodzajów wydatków w ramach poddziału 1b WRF.
Próba składała się z 223 transakcji, w odniesieniu do których wydatki zostały
poświadczone w ramach pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia
wiarygodności i pakietów zamknięcia (w tym 220 transakcji skontrolowanych
uprzednio przez instytucję audytową 9), a także z ośmiu instrumentów
finansowych i pięciu projektów z instrumentu „Łącząc Europę” zarządzanych
bezpośrednio przez Komisję;

b)

prace przeprowadzone przez instytucje audytowe w celu zatwierdzenia informacji
zawartych w 24 pakietach dokumentów na potrzeby poświadczenia
wiarygodności / pakietach zamknięcia, z którymi powiązane było 220 transakcji
skontrolowanych uprzednio przez te instytucje;

c)

prace Komisji mające na celu przegląd i zatwierdzenie poziomów błędu
rezydualnego przedstawionych w pakietach dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności za okres 2014–2020 oraz prace kontrolne Komisji
dotyczące prawidłowości tych pakietów;

d)

informacje na temat prawidłowości wydatków przedstawione w rocznych
sprawozdaniach z działalności DG REGIO i DG EMPL, a także uwzględnienie tych
informacji w rocznym sprawozdaniu Komisji na temat zarządzania budżetem UE
i jego wyników.

9

Zob. pkt 5.41.
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5.8. Na populację kontrolną Trybunału (28,4 mld euro) składały się wydatki z okresu

2014–2020 ujęte w zatwierdzonych pakietach dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności za rok obrachunkowy 2017/2018, wydatki z okresu
2007–2013 ujęte w pakietach zamknięcia dotyczących programów operacyjnych, które
Komisja zamknęła w 2019 r., a także środki z Funduszu Spójności przydzielone na
instrument „Łącząc Europę”.

5.9. W 2019 r. Komisja zatwierdziła zestawienia wydatków dla 351 spośród 420

zatwierdzonych programów operacyjnych (24,3 mld euro). Zestawienia te wchodziły
w skład pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności
przedłożonych przez wszystkie 28 państw członkowskich w odniesieniu do okresu
programowania 2014–2020. Państwa członkowskie zgłosiły wypłaty dla odbiorców
końcowych dokonane za pośrednictwem instrumentów finansowych w roku
obrachunkowym 2017/2018 w ramach 60 z tych programów operacyjnych (0,6 mld
euro). Ponadto Komisja zamknęła (całkowicie lub częściowo) 10 54 programy operacyjne
(rozliczając tym samym kwotę 2,2 mld euro) z okresu programowania 2007–2013.
Wkład na rzecz instrumentu „Łącząc Europę” wyniósł w przybliżeniu jeden mld euro.

5.10. Próbę 223 transakcji obejmujących poświadczone wydatki ujęte w pakietach

dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności i pakietach zamknięcia
dobrano w dwóch etapach. Najpierw wybrano 24 pakiety dokumentów (20 pakietów
z okresu programowania 2014–2020 i cztery pakiety z okresu programowania 2007–
2013) obejmujące 40 z 394 programów operacyjnych, w przypadku których Komisja
dokonała rozliczenia środków z budżetu UE w 2019 r. W ramach tych 24 pakietów
Trybunał wybrał następnie transakcje, które zostały uprzednio skontrolowane przez
instytucje audytowe.

10

Jeżeli nie rozwiązano kwestii problematycznych mających istotny wpływ, Komisja rozlicza
tylko niezakwestionowaną kwotę środków. Dopiero po rozwiązaniu wszystkich kwestii
problematycznych rozlicza się saldo i zamyka program operacyjny.
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5.11. W skład próby wchodziło także osiem instrumentów finansowych z okresu

programowania 2014–2020. Wybrane zostały te instrumenty, z których dokonano
płatności dla odbiorców końcowych w roku obrachunkowym 2017/2018. W przypadku
gdy instytucja audytowa nie skontrolowała kwot wypłaconych odbiorcom końcowym,
Trybunał dobrał takie wypłaty do próby bezpośrednio.

5.12. Struktura dobranej próby transakcji i liczba kwantyfikowalnych błędów

wykrytych przez Trybunał w podziale na państwa członkowskie zostały przedstawione
w załączniku 5.2.
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Prawidłowość transakcji
5.13. Niniejsza część rozdziału składa się z trzech podrozdziałów. Pierwszy dotyczy

przeprowadzonego przez Trybunał badania tegorocznej próby 236 transakcji w celu
uzyskania informacji na temat głównych źródeł błędów. Drugi podrozdział poświęcony
jest przeprowadzonej przez Trybunał ocenie prac instytucji audytowych, a trzeci
dotyczy prac Komisji. Ustalenia ze wszystkich podrozdziałów zapewniają Trybunałowi
podstawę do sformułowania wniosków dotyczących informacji na temat
prawidłowości wydatków zawartych w rocznych sprawozdaniach z działalności dwóch
odpowiedzialnych za ten obszar dyrekcji generalnych oraz w rocznym sprawozdaniu
Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników.

Wyniki dokonanego przez Trybunał badania transakcji
i przeglądu / ponownego przeprowadzenia prac audytowych

5.14. Zestawienie wyników przeprowadzonego przez Trybunał badania transakcji

przedstawiono w załączniku 5.1. Wśród 236 przeanalizowanych transakcji Trybunał
zidentyfikował i skwantyfikował 29 błędów, które nie zostały wykryte przez instytucje
audytowe. Biorąc pod uwagę 64 błędy wykryte wcześniej przez instytucje audytowe
i korekty nałożone przez organy wdrażające program (o całkowitej wartości 334 mln
euro w obu okresach programowania łącznie), Trybunał szacuje, że poziom błędu
wynosi 4,4% 11.

5.15. Instytucje audytowe zgłosiły 64 błędy kwantyfikowalne w pakietach

dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności / pakietach zamknięcia
w odniesieniu do 236 transakcji objętych próbą. Błędy te dotyczyły kosztów
niekwalifikowalnych (39), zamówień publicznych (24) i braku dokumentacji
poświadczającej (1) 12. Państwa członkowskie zastosowały korekty finansowe – które
w razie konieczności ekstrapolowano – w celu obniżenia poziomów błędu
rezydualnego do lub poniżej progu istotności 2%.

11

Trybunał oblicza poziom błędu na podstawie reprezentatywnej próby. Podana wartość jest
najlepszym szacunkiem. Trybunał uzyskał pewność na poziomie 95%, że szacowany poziom
błędu w kontrolowanej populacji wynosi między 2,1% a 6,7% (odpowiednio najniższy
i najwyższy poziom błędu).

12

Poszczególne transakcje mogą być obarczone błędami z więcej niż jednej kategorii.
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5.16. W ramce 5.2 przedstawiono błędy wykryte przez Trybunał w rozbiciu na

kategorie (przed uwzględnieniem korekt finansowych). Największy udział
w szacowanym poziomie błędu miały projekty niekwalifikowalne oraz przypadki
naruszenia zasad rynku wewnętrznego (w szczególności nieprzestrzeganie przepisów
dotyczących udzielania zamówień publicznych). Więcej informacji na temat tych
błędów znajduje się w pkt 5.18–5.35.

Ramka 5.2
Kategorie błędów wykrytych przez Trybunał

Projekty niekwalifikowalne

55 %

Naruszenie przepisów dotyczących
rynku wewnętrznego

15 %

Wydatki niekwalifikowalne

9%

12 %

Brak podstawowych dokumentów
poświadczających

Naruszenie zasad
pomocy państwa
Poważne naruszenie
przepisów dotyczących
zamówień publicznych

4%

Niekwalifikowalne wypłaty środków z
instrumentów finansowych

3%
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

5.17. Liczba i wpływ wykrytych błędów wskazują na wysoki poziom nieodłącznego

ryzyka wystąpienia błędu w tym obszarze, a także świadczą o tym, że kontrole
przeprowadzane przez instytucje zarządzające często nie są na tyle skuteczne, by
wykryć nieprawidłowości w wydatkach zadeklarowanych przez beneficjentów lub im
zapobiec.
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Projekty niekwalifikowalne

5.18. Trybunał stwierdził, że w przypadku pięciu projektów EFRR w okresie

programowania 2014–2020 pomoc przyznano beneficjentom lub operacjom
niespełniającym warunków kwalifikowalności określonych w odnośnym
rozporządzeniu i programach operacyjnych. Błędy te stanowią 17% wszystkich błędów
kwantyfikowalnych wykrytych przez Trybunał i złożyły się w przybliżeniu na 2,2 punktu
procentowego szacowanego poziomu błędu.

5.19. Zgodnie z art. 65 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów

instytucje zarządzające nie mogą przyznać dofinansowania ze środków unijnych na
rzecz operacji, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane przed dniem
złożenia wniosku o dofinansowanie 13. Przepis ten wprowadzono w związku z tym, że
w okresie programowania 2007–2013 istniała tendencja do składania projektów
z mocą wsteczną, co nie stanowi optymalnego wykorzystania środków UE. W ocenie
Trybunału w przypadku trzech z pięciu projektów niekwalifikowalnych nie
przestrzegano wspomnianego przepisu.

5.20. Operacje zbadane przez Trybunał zostały pierwotnie sfinansowane ze

środków krajowych i zostały fizycznie ukończone przed ich zakwalifikowaniem do
finansowania unijnego. Według interpretacji powyższego przepisu przyjętej przez
organy wdrażające program operacja nie jest fizycznie ukończona, dopóki nie zostanie
zamknięta pod względem finansowym lub administracyjnym. Określenie „fizycznie
ukończona” odnosi się jednak do ukończenia prac lub działań koniecznych do uzyskania
produktu w ramach projektu, co zazwyczaj ma miejsce przed dokonaniem płatności
końcowej i jego zamknięciem administracyjnym. W ramce 5.3 przedstawiono przykład
niekwalifikowalnego projektu.

13

W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów nie wyjaśniono, jak należy
interpretować sformułowanie „fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane”. Komisja
przedstawiła państwom członkowskim bardziej szczegółowe informacje w tym względzie,
wyjaśniając, że pojęcie „fizycznie ukończone” odnosi się do projektów, które dotyczą
obiektów fizycznych. Alternatywą do pojęcia fizycznego ukończenia jest pełna realizacja.
Pojęcie „w pełni zrealizowane” odnosi się do operacji, które nie dotyczą obiektów
fizycznych bądź też nie tylko dotyczą takich obiektów, lecz obejmują również inne elementy
lub części, które muszą zostać wykonane, aby daną operację można było uznać za
zrealizowaną.
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Ramka 5.3
Przykład niekwalifikowalnego projektu
W Portugalii władze lokalne złożyły wniosek o dofinansowanie unijne na pokrycie
kosztów budowy ścieżki dla pieszych na terenie miejskim. Zamówienia udzielono
w 2015 r., określając jednocześnie termin jego realizacji na cztery miesiące, podczas
gdy wniosek o dofinansowanie złożono w 2017 r. We wniosku zawarto informację,
że większość prac została zakończona. Niemniej na podstawie uzyskanych informacji
Trybunał stwierdził, że – niezależnie od innych nieprawidłowości – projekt był już
fizycznie ukończony w momencie składania wspomnianego wniosku.
Kontrolerzy Trybunału wykryli dwa inne przypadki niezgodności z art. 65 ust. 6
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów we Włoszech.

Przypadki naruszenia przepisów dotyczących rynku wewnętrznego

5.21. W bieżącym roku Trybunał wykrył 23 przypadki naruszenia przepisów

dotyczących rynku wewnętrznego, przy czym trzy z nich skwantyfikował. Większość
tych naruszeń była związana z zamówieniami publicznymi.

Pomimo licznych korekt zamówienia publiczne są nadal istotnym źródłem błędów

5.22. Procedury udzielania zamówień publicznych są podstawowym instrumentem
pozwalającym na oszczędne i efektywne wydatkowanie środków publicznych oraz na
ustanowienie rynku wewnętrznego UE. Trybunał zbadał 165 postępowań o udzielenie
zamówienia na roboty, usługi i dostawy. Zdecydowana większość tych postępowań
dotyczyła projektów współfinansowanych z EFRR / Funduszu Spójności w ramach
programów operacyjnych.

5.23. Instytucje audytowe wykryły w transakcjach przeanalizowanych przez

Trybunał 24 przypadki nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych
i w związku z tym zastosowały ryczałtowe korekty finansowe w wysokości od 5% do
100%, zgodnie z zasadami przewidzianymi w odpowiednich decyzjach Komisji 14.

14

Decyzja Komisji C(2013) 9527 final z 19.12.2013 w sprawie określenia i zatwierdzenia
wytycznych dotyczących określania korekt finansowych dokonywanych przez Komisję
w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w ramach zarządzania dzielonego,
w przypadku nieprzestrzegania przepisów dotyczących zamówień publicznych; decyzja
Komisji C(2019) 3452 final z 14.5.2019 ustanawiająca wytyczne dotyczące określania korekt
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5.24. W 19 postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego Trybunał wykrył

przypadki nieprzestrzegania unijnych lub krajowych przepisów dotyczących zamówień
publicznych, których nie wykryły uprzednio instytucje audytowe (zob. ramka 5.4).
Większość błędów wykrytych przez Trybunał dotyczyła zamówień, których wartość była
wyższa od progów określonych w dyrektywie UE w sprawie zamówień publicznych 15,
co zazwyczaj oznacza konieczność przeprowadzenia bardziej skomplikowanych
procedur. Dwa z tych błędów stanowiły poważne naruszenie przepisów, które
poskutkowało zmianą wyniku procedury przetargowej, i Trybunał uznał je za
kwantyfikowalne. Błędy te stanowiły 7% wszystkich wykrytych przez Trybunał błędów
kwantyfikowalnych i składały się w przybliżeniu na 0,6 punktu procentowego
szacowanego poziomu błędu. Do innych błędów w zakresie udzielania zamówień
zaliczały się przypadki niespełnienia wymogów dotyczących publikacji informacji
i przejrzystości, a także specyfikacje techniczne zawierające elementy dyskryminujące.
Trybunał nie skwantyfikował tych błędów.

Ramka 5.4
Nieprawidłowe zastosowanie kryteriów wyboru
W Rumunii beneficjent wszczął otwartą międzynarodową procedurę przetargową,
której celem było udzielenie zamówienia publicznego na realizację projektu
dotyczącego rekultywacji wysypiska śmieci. Zgodnie z jednym z kryteriów wyboru
posiadanie doświadczenia zawodowego należało wykazać na podstawie minimalnej
wielkości podobnych zrealizowanych projektów. Analiza Trybunału wykazała, że
wielkość podobnych prac zrealizowanych przez zwycięskiego oferenta była
niewystarczająca. Instytucja zamawiająca powinna była wykluczyć zwycięską ofertę,
w związku z czym wydatki związane z przedmiotowym zamówieniem są
niekwalifikowalne.
Kontrolerzy Trybunału wykryli w Rumunii jeszcze jeden błąd dotyczący zamówień
publicznych.
Jeden projekt był niekwalifikowalny z powodu naruszenia zasad pomocy państwa

5.25. Pomoc państwa – z wyjątkiem pomocy nieprzekraczającej pułapu de minimis

– jest zasadniczo niezgodna z rynkiem wewnętrznym, ponieważ może zakłócać
finansowych w odniesieniu do wydatków finansowanych przez Unię w przypadku
nieprzestrzegania obowiązujących przepisów dotyczących zamówień publicznych.
15

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie
zamówień publicznych (Dz.U. L 94 z 28.3.2014).
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wymianę handlową pomiędzy państwami członkowskimi. Od zasady tej istnieją jednak
wyjątki, w szczególności w przypadku gdy projekt jest objęty ogólnym
rozporządzeniem w sprawie wyłączeń blokowych 16. Państwa członkowskie mają
obowiązek powiadamiania o pozostałych przypadkach pomocy państwa, tak aby
Komisja miała możliwość zajęcia stanowiska co do jej zgodności z rynkiem
wewnętrznym.

5.26. W tym roku Trybunał zidentyfikował trzy projekty EFRR i jeden projekt EFS,

w przypadku których naruszono unijne zasady pomocy państwa. Trybunał jest zdania,
że jeden z projektów EFRR nie powinien był otrzymać dofinansowania publicznego ze
środków unijnych lub krajowych. Trybunał nie skwantyfikował trzech pozostałych
błędów, gdyż w tych przypadkach – mimo że państwo członkowskie nie dokonało
oceny istnienia pomocy państwa lub dokonało jej nieprawidłowo – błędy te nie
wpłynęły na poziom wsparcia ze środków publicznych.

5.27. W przypadku jednej transakcji w Portugalii Trybunał wykrył to samo

systemowe uchybienie (brak efektu zachęty), które zaobserwował już i zgłosił
w ubiegłym roku. W 2019 r. Komisja zwróciła się do władz portugalskich
o zidentyfikowanie wszystkich operacji obarczonych tym błędem w odniesieniu do lat
obrachunkowych 2017/2018 i 2018/2019 oraz o dokonanie niezbędnych korekt w celu
wyłączenia nieprawidłowych wydatków z zestawień wydatków. Władze portugalskie
zastosowały korekty w odniesieniu do kwoty 48 mln euro w roku obrachunkowym
2018/2019, a także do kwoty 65 mln euro w roku obrachunkowym 2017/2018 (tj. roku,
do którego odnosi się operacja zbadana przez Trybunał).

Wydatki niekwalifikowalne

5.28. Gdy organy państw członkowskich deklarują Komisji poniesione wydatki,

poświadczają, że zostały one poniesione zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
unijnego i krajowego. Trybunał wykrył wydatki niekwalifikowalne w 15 zbadanych
transakcjach. Błędy te stanowiły 52% wszystkich błędów kwantyfikowalnych wykrytych
przez Trybunał i złożyły się w przybliżeniu na 0,6 punktu procentowego szacowanego
poziomu błędu.

16

Rozporządzenie Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznające niektóre
rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i 108 Traktatu
(Dz.U. L 187 z 26.6.2014, s. 1–78).
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5.29. Główną przyczyną niekwalifikowalności wydatków było niespełnienie

kryteriów kwalifikowalności przez uczestników projektów lub pozycje kosztów.
W ramce 5.5 przedstawiono przykład wydatków niekwalifikowalnych. Trybunał wykrył
także kilka przypadków błędów związanych z uproszczonymi formami kosztów.

Ramka 5.5
Przykład uczestników niespełniających warunków kwalifikowalności
W Hiszpanii w jednej z operacji w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi
młodych zapewniano dofinansowanie na rzecz umów o pracę dotyczących prac
badawczych na uniwersytecie. Uniwersytet opublikował zaproszenie do składania
kandydatur w ramach naboru na stanowiska badawcze. Aby móc uczestniczyć
w naborze, kandydaci musieli spełnić wymogi określone w ramach wspomnianej
inicjatywy (w danym momencie nie pracować, nie kształcić się ani nie szkolić) oraz
być zarejestrowani w krajowym systemie gwarancji dla młodzieży. Kontrolerzy
Trybunału zidentyfikowali kilkoro uczestników (ośmioro z ogólnej liczby 30
skontrolowanych kandydatów), którzy w momencie składania kandydatury albo byli
zatrudnieni na innym uniwersytecie, albo byli słuchaczami studiów podyplomowych
na uniwersytecie prowadzącym nabór. W związku z tym nie kwalifikowali się oni do
wsparcia ze środków Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Trybunał wykrył również błędy związane z niekwalifikującymi się uczestnikami
w ramach jednej operacji realizowanej w Grecji i jednej w Polsce.

Brak podstawowych dokumentów poświadczających

5.30. Beneficjenci i organy wdrażające programy w państwach członkowskich mają

obowiązek utrzymywać systemy i procedury, które zapewniają właściwą ścieżkę
audytu. Obowiązek ten obejmuje konieczność przechowywania dokumentacji.
W przypadku wydatków w ramach EFS najpowszechniej występującym – i najczęściej
zgłaszanym przez instytucje audytowe – błędem jest brak podstawowej dokumentacji
poświadczającej. Trybunał ustalił, że informacji lub dokumentacji poświadczającej
brakowało w pięciu skontrolowanych przez niego operacjach (trzech w ramach EFRR
i dwóch w ramach EFS). W czterech przypadkach organy wdrażające program
w państwie członkowskim lub beneficjenci nie byli w stanie przedstawić dokumentów
potwierdzających zgodność z warunkami kwalifikowalności, w związku z czym Trybunał
był zmuszony skwantyfikować te błędy. Stanowiły one w przybliżeniu 14% błędów
skwantyfikowanych przez Trybunał i złożyły się na 0,2 punktu procentowego
szacowanego poziomu błędu.
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Nieprzestrzeganie przepisów regulujących wykorzystanie instrumentów
finansowych

5.31. Do końca roku obrachunkowego 2017/2018 państwa członkowskie

zadeklarowały 4,1 mld euro tytułem wkładów UE na rzecz instrumentów finansowych,
przy czym około 1 mld euro z tej kwoty zadeklarowały w okresie od 1 lipca 2017 r. do
30 czerwca 2018 r. Według stanu na 30 czerwca 2018 r. wypłaty środków dla lub na
rzecz odbiorców końcowych w okresie programowania 2014–2020 wyniosły 1,2 mld
euro, w tym 0,6 mld euro w roku obrachunkowym 2017/2018.

5.32. Trybunał objął kontrolą osiem instrumentów finansowych z okresu

programowania 2014–2020 i zbadał 69 pożyczek, osiem inwestycji kapitałowych i dwie
pozycje kosztów związane z opłatami za zarządzanie pobieranymi przez pośredników
finansowych.

5.33. W badaniu przeprowadzonym przez Trybunał uwzględniono dwa programy

w ramach inicjatywy na rzecz MŚP, w Hiszpanii i w Rumunii. Trybunał wykrył
niekwalifikowalne wypłaty środków dla odbiorców końcowych w przypadku czterech
spośród dziesięciu zbadanych inwestycji w ramach programu w Hiszpanii.
W szczególności pośrednicy finansowi zatwierdzili pożyczki w przypadku trzech
inwestycji, mimo że nie potwierdzili wcześniej, czy ich odbiorcy mają status MŚP.
Z kolei w przypadku innej inwestycji działanie stanowiące uzasadnienie pożyczki
zostało w pełni zrealizowane i opłacone przed podpisaniem umowy o udzielenie
pożyczki.

5.34. Trybunał skontrolował inicjatywę na rzecz MŚP w Hiszpanii również w ramach

sprawozdania rocznego za 2017 r. Wykrył wówczas dużą ilość wydatków
niekwalifikowalnych i stwierdził, że istniało poważne ryzyko nieprawidłowości 17. Z tego
względu w tym roku Trybunał przeanalizował też 13 pożyczek udzielonych w ramach
tego programu w Hiszpanii, których wartość główna wynosiła co najmniej dwa mln
euro. Trybunał ustalił, że dziewięć z nich nie powinno było uzyskać gwarancji za
pośrednictwem instrumentu, gdyż dowody na potwierdzenie statusu MŚP były
niewystarczające. Sytuacja przedstawiała się inaczej w przypadku inicjatywy na rzecz
MŚP w Rumunii – wartość główna pożyczek była zasadniczo niska i Trybunał nie wykrył
żadnych inwestycji niekwalifikowalnych.

5.35. W sprawozdaniu za 2017 r. Trybunał zwrócił uwagę na potrzebę znacznego

udoskonalenia mechanizmów audytu w przypadku instrumentów finansowych
17

Zob. pkt 6.36-6.39 sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r.
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zarządzanych przez grupę EBI. Europejski Fundusz Inwestycyjny (EFI) poczynił kroki
mające na celu rozwiązanie tej kwestii i udoskonalił swoje systemy monitorowania
i kontroli. W programie w Hiszpanii EFI wykluczył ponad 4 000 inwestycji
niekwalifikowalnych (w przybliżeniu 7% łącznej wartości jego portfela). Począwszy od
roku obrachunkowego 2018/2019 dobrowolnie poszerzył też zakres stosowania
sprawozdań dotyczących wystarczającej pewności 18. Nadal jest jednak zbyt wcześnie,
aby ocenić w pełni wpływ i skuteczność tych działań, gdyż nie mają one zastosowania
do roku budżetowego 2017/2018, który stanowił przedmiot kontroli Trybunału.

Dokonana przez Trybunał ocena prac instytucji audytowych

5.36. Prace instytucji audytowych stanowią zasadniczą część ram kontroli

i uzyskiwania pewności w zakresie wydatków w obszarze spójności. Przeprowadzony
przez Trybunał przegląd ich prac stanowi część procesu, który w przyszłości może
doprowadzić do szerszego wykorzystania przez Trybunał modelu uzyskiwania pewności
Komisji. W bieżącym roku Trybunał ocenił pracę 18 ze 116 instytucji audytowych.

5.37. We wszystkich pakietach dokumentów na potrzeby poświadczenia

wiarygodności i pakietach zamknięcia, które zbadał Trybunał, instytucje audytowe
zgłosiły poziomy błędu rezydualnego w wysokości 2% lub poniżej 2%. W poziomach
tych należy ponadto uwzględnić błędy, których instytucje audytowe nie wykryły.

5.38. Dodatkowe błędy wykryte przez Trybunał w próbie transakcji zbadanych

uprzednio przez instytucje audytowe oraz wyniki prac przeglądowych i audytowych
przeprowadzonych przez Komisję wskazują, że poziomy błędu rezydualnego podawane
przez instytucje audytowe nie zawsze są wiarygodne. W toku przeprowadzonych prac
Trybunał uzyskał wystarczające dowody, by stwierdzić, że poziom błędu rezydualnego
przekroczył 2% w przypadku dziewięciu z 20 pakietów dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności za okres programowania 2014–2020 (45%). Na powyższe
dziewięć pakietów dokumentów przypadało 55% odnośnych wydatków. W rocznych
sprawozdaniach z działalności Komisja uwzględniła przeprowadzone przez siebie prace
audytowe oraz ich wstępne wyniki i podniosła poziom błędu rezydualnego powyżej 2%
w przypadku ośmiu spośród dziewięciu pakietów dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności dobranych do próby Trybunału.

18

Zgodnie z Międzynarodowym Standardem Usług Atestacyjnych (MSUA) 3000, „Usługi
atestacyjne inne niż badania lub przeglądy historycznych informacji finansowych”
(Międzynarodowa Federacja Księgowych).
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5.39. W ciągu trzech lat, odkąd Trybunał bada wydatki za lata 2014–2020, odsetek

pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności, w przypadku
których zgłoszone przez instytucje audytowe poziomy błędu rezydualnego poniżej 2%
nie były wiarygodne, wynosił niezmiennie około 50% – zarówno w odniesieniu do
pakietów dokumentów, jak i wydatków dobranych do kontroli (zob. ramka 5.6).

Ramka 5.6
Trzyletni trend wskazujący liczbę pakietów dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności, w przypadku których kontrole Trybunału
i audyty Komisji wykazały poziomy błędu rezydualnego powyżej 2%

70 %

Wartość pakietów dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności dobranych do
próby Trybunału, wyrażona jako odsetek
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Wartość pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności, w przypadku których
poziom błędu rezydualnego przekroczył 2%, jako odsetek wartości zbadanych pakietów
dokumentów
Liczba pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności, w przypadku których
poziom błędu rezydualnego przekroczył 2%, jako odsetek liczby zbadanych pakietów
dokumentów
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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5.40. Począwszy od ubiegłego roku instytucje audytowe zgłaszały błędy

z zastosowaniem wspólnej klasyfikacji błędów uzgodnionej z Komisją 19. W ramce 5.7
porównano kategorie błędów najczęściej zgłaszanych przez instytucje audytowe
z dodatkowymi błędami najczęściej wykrywanymi przez Komisję i Trybunał.
Z zestawienia tego wynika, że nieprawidłowości nadal dotyczą najczęściej wydatków
niekwalifikowalnych i zamówień publicznych. W przypadku wydatków w ramach EFS
najpowszechniej występującym błędem jest brak podstawowej dokumentacji
poświadczającej. Mimo zgłoszenia przez instytucje audytowe wielu nieprawidłowości
w odniesieniu do zbadanych przez Trybunał projektów wciąż pozostały liczne błędy,
które nie zostały wykryte lub skorygowane na wcześniejszym etapie przez żaden
z organów odpowiedzialnych za kontrolę wewnętrzną.

19

Zob. s. 27 rocznego sprawozdania z działalności DG REGIO za 2019 r. i s. 41 rocznego
sprawozdania z działalności DG EMPL za 2019 r.
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Ramka 5.7
Kategorie błędów najczęściej wykrywanych przez audytorów
i kontrolerów

1%

25 %
7%

31 %

14 %

15 %

31 %

17 %

2%

18 %
18 %

37 %

Wydatki niekwalifikowalne
Poważne naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych
Brak podstawowych dokumentów poświadczających
Projekty niekwalifikowalne
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Uchybienia w metodach doboru próby stosowanych przez niektóre instytucje
audytowe miały negatywny wpływ na ich reprezentatywność

5.41. Z uwagi na dużą liczbę operacji współfinansowanych z każdego programu

operacyjnego instytucje audytowe musiały skorzystać z doboru próby, by sformułować
opinię na temat kwalifikowalności wydatków. Aby uzyskać wiarygodne wyniki, próbę
należy dobrać tak, by była reprezentatywna dla kontrolowanej populacji i by co do
zasady była oparta na metodzie uzasadnionej pod względem statystycznym 20.

20

Art. 127 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
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5.42. W pięciu z 24 zbadanych pakietów dokumentów (przy czym cztery z nich

dotyczyły okresu programowania 2014–2020) Trybunał stwierdził uchybienia, takie jak
niewystarczająca reprezentacja niektórych operacji, niepoprawne zastosowanie
parametrów doboru próby oraz brak ścieżki umożliwiającej skontrolowanie doboru
próby. Do pewnego stopnia dwa ze wspomnianych uchybień miały negatywny wpływ
na reprezentatywność prób. W rezultacie Trybunał był zmuszony dobrać dodatkową
próbę złożoną z trzech transakcji, aby zapewnić odpowiednie objęcie populacji
kontrolą.
Nadal występują niedociągnięcia w sposobie przeprowadzania i dokumentowania
prac przez instytucje audytowe

5.43. Międzynarodowe Standardy Rewizji Finansowej wymagają, by kontrolerzy

dokumentowali przeprowadzane kontrole, z uwzględnieniem jasnych odniesień do
wszystkich dokumentów, które mają największe znaczenie dla konkretnych
kontrolowanych wydatków 21. W ten sposób mogą być oni rozliczani z wykonanych
prac, a wewnętrzni i zewnętrzni weryfikatorzy są w stanie ustalić zakres
przeprowadzonych kontroli i orzec, czy były one wystarczające. Niewystarczające lub
nieadekwatne pytania lub odpowiedzi na listach kontrolnych zwiększają ryzyko, że
wydatki niekwalifikowalne nie zostaną wykryte.

5.44. Na podstawie przeglądu prac instytucji audytowych Trybunał był w stanie

sformułować wnioski w odniesieniu do 120 transakcji objętych próbą (55%).
W przypadku 100 transakcji (45%) wykryto niedociągnięcia dotyczące zakresu, jakości
lub dokumentacji prac instytucji audytowych, co wiązało się z koniecznością
ponownego przeprowadzenia procedur kontrolnych przez Trybunał. Niedociągnięcia te
dotyczyły 17 z 24 zbadanych przez Trybunał pakietów dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności / pakietów zamknięcia. W przypadku 25 transakcji (15%
łącznej liczby transakcji) niedociągnięcia spowodowały, że konieczne było
przeprowadzenie wizyty kontrolnej na miejscu u beneficjenta. W 23 z 100 transakcji
objętych kontrolą sprawdzającą (w odniesieniu do 11 pakietów dokumentów na
potrzeby poświadczenia wiarygodności) Trybunał wykrył błędy kwantyfikowalne, które
nie zostały wcześniej stwierdzone przez instytucję audytową. Wykryte niedociągnięcia
świadczą o tym, jak ważne jest prawidłowe dokumentowanie audytów
i przeprowadzanie kontroli jakości.

5.45. Trybunał przeprowadził ponownie kontrolę nieco większej liczby transakcji

niż w ubiegłym roku, kiedy to kontrolą sprawdzającą objęto niecałą jedną trzecią
21

Standard ISA 230 – Dokumentacja badania.
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wszystkich procedur audytu. W tym roku kontrolerzy Trybunału byli jednak w stanie
wyjaśnić więcej kwestii bez przeprowadzania kontroli w siedzibach beneficjentów.
W tym kontekście Trybunał z zadowoleniem przyjmuje wspólną inicjatywę Komisji
i instytucji audytowych służącą lepszemu dokumentowaniu prac instytucji audytowych
(zob. ramka 5.8).

Ramka 5.8
Wspólne działania na rzecz lepszego dokumentowania audytów
Mając na uwadze wyniki kontroli Trybunału z lat 2017 i 2018, które wykazały
niedociągnięcia dotyczące list sprawdzających stosowanych przez instytucje
audytowe i gromadzonej przez nie dokumentacji z audytów, instytucje te oraz
Komisja utworzyły grupę roboczą z zamiarem opracowania skierowanej do
audytorów informacji o dobrych praktykach. Celem grupy roboczej było
wypracowanie wspólnego stanowiska na temat tego, w jaki sposób audytorzy
powinni dokumentować swoje prace audytowe i które dokumenty powinni
przechowywać jako dokumentację z audytu, także w przypadkach, gdy w wyniku
audytu nie sformułowano żadnych ustaleń. W grudniu 2019 r. grupa robocza
opublikowała dokument analityczny dotyczący dokumentacji z audytu. Nie ma on
charakteru kompleksowego podręcznika i stosowanie go nie jest obowiązkowe,
stanowi jednak pierwszy krok ku udoskonaleniu sposobu, w jaki instytucje audytowe
przeprowadzają i dokumentują swoje prace.

Nieprawidłowy sposób postępowania przy stosowaniu korekt przez instytucję
audytową miał w dwóch przypadkach wpływ na zgłoszone przez nią poziomy błędu
rezydualnego

5.46. Prawidłowe obliczenie poziomów błędu rezydualnego i ich wiarygodność

zależą między innymi od przyjętego sposobu postępowania po wykryciu błędów i przy
stosowaniu korekt finansowych.

5.47. W przypadku dwóch z 20 zbadanych przez Trybunał pakietów dokumentów
na potrzeby poświadczenia wiarygodności instytucja audytowa nieprawidłowo
obliczyła poziom błędu rezydualnego. Odliczyła ona bowiem pojedyncze korekty
zastosowane przez instytucję zarządzającą, które nie były związane z pracami
kontrolnymi instytucji audytowej. Ze względu na nadmierne obniżenie kwoty
obarczonej ryzykiem instytucja audytowa zgłosiła nieprawidłowe poziomy błędu
poniżej 2%. Komisja wykryła jeden z tych dwóch przypadków w przeprowadzonym
przez siebie przeglądzie pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia
wiarygodności.
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Prace Komisji na rzecz uzyskania pewności i sprawozdawczość
na temat poziomu błędu rezydualnego w publikowanych przez
nią rocznych sprawozdaniach z działalności

5.48. Roczne sprawozdania z działalności stanowią główne narzędzie dyrekcji

generalnych Komisji służące do zgłaszania, czy uzyskały one wystarczający poziom
pewności co do tego, że procedury kontroli w państwach członkowskich gwarantują
legalność i prawidłowość wydatków.

Kontrole zgodności oparte na analizie ryzyka wykazały nieprawidłowości niewykryte
przez instytucje audytowe

5.49. Wiarygodność informacji na temat legalności wydatków w rocznych

sprawozdaniach z działalności zależy w dużej mierze od jakości prac instytucji
audytowych. Komisja przeprowadza kontrole zgodności, w toku których dokonuje
przeglądu i oceny tych prac. Celem kontroli zgodności jest uzyskanie wystarczającej
pewności, że w systemach zarządzania i kontroli nie występuje żadne poważne
uchybienie, którego nie wykryto, nie zgłoszono, a tym samym nie skorygowano po
przedłożeniu Komisji zestawień wydatków.

5.50. Przy wyborze programów operacyjnych, które mają zostać objęte kontrolą

zgodności, Komisja opiera się głównie na rocznej ocenie ryzyka. W pierwszym rzędzie
kontrolowane są programy o wysokim ryzyku, a zatem najbardziej narażone na
wystąpienie istotnego poziomu błędu.

5.51. W 2019 r. Komisja przeprowadziła 26 kontroli zgodności (w tym 14 kontroli

przeprowadzonych przez DG REGIO, a 12 przez DG EMPL) w 11 państwach
członkowskich. We wstępnych sprawozdaniach ze wszystkich kontroli zgodności
Komisja stwierdziła, że poziomy błędu rezydualnego zgłoszone w rocznych
sprawozdaniach z kontroli instytucji audytowych za rok obrachunkowy 2017/2018 były
niedoszacowane, w związku z czym podwyższyła ich wartości. W rezultacie
stwierdzono, że w 15 przypadkach poziom błędu rezydualnego przekroczył próg
istotności wynoszący 2%.

5.52. Do maja 2020 r. ukończono 13 kontroli zgodności (pięć kontroli

przeprowadzonych przez DG REGIO i osiem – przez DG EMPL). W związku z powyższym
w przypadku połowy ze wspomnianych 26 kontroli obliczone poziomy błędu
rezydualnego nie były jeszcze ostateczne.
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5.53. Trybunał przeprowadza obecnie – w ramach bieżących prac kontrolnych –

analizę istotności, wiarygodności i spójności rocznego poziomu błędu w wydatkach
w obszarze spójności, który jest obliczany przez Komisję po przeprowadzeniu przez nią
audytów.
Komisja wykorzystuje potwierdzone poziomy błędu rezydualnego
w sprawozdawczości na temat prawidłowości wydatków

5.54. Komisja oblicza średni ważony poziom błędu w oparciu o poszczególne

zgłoszone poziomy błędu rezydualnego, wyniki swoich prac kontrolnych w zakresie
prawidłowości wydatków oraz inne dostępne informacje. Poziom ten jest przez nią
przedstawiany jako kluczowy wskaźnik efektywności w zakresie prawidłowości
wydatków. W przypadku rocznych sprawozdań z działalności za 2019 r. wskaźnik ten
został obliczony w oparciu o poszczególne poziomy błędu zgłoszone w odniesieniu do
roku obrachunkowego 2017/2018. DG REGIO nie uwzględnia jednak wpływu zaliczek
wpłacanych na rzecz instrumentów finansowych.

5.55. Zgodnie z wymogami rozporządzenia finansowego dyrektorzy generalni obu

przedmiotowych dyrekcji przedłożyli oświadczenia, w których poświadczyli
wiarygodność „odnośnych” wydatków poniesionych w 2019 r., które nie zostały jeszcze
objęte pełnym cyklem kontroli. W ostatnich dwóch latach DG oszacowywały obarczoną
ryzykiem kwotę tych wydatków z wykorzystaniem albo potwierdzonego poziomu błędu
rezydualnego za wcześniejszy rok obrachunkowy, albo najbardziej aktualnego poziomu
błędu rezydualnego zgłoszonego przez instytucje audytowe za bieżący rok
obrachunkowy, w zależności od tego, który z tych poziomów był wyższy. W rocznych
sprawozdaniach z działalności za 2019 r. obie dyrekcje generalne wprowadziły
zmienioną metodykę i zastosowały kluczowy wskaźnik efektywności odnoszący się do
roku obrachunkowego 2017/2018 do „odnośnych” wydatków poniesionych w 2019 r.

5.56. DG REGIO zgłosiła, że kluczowy wskaźnik efektywności kształtował się

powyżej progu istotności wynoszącego 2%, z kolei DG EMPL poinformowała, że
wskaźnik ten był poniżej owego progu. Zważywszy że w przypadku kilku programów
operacyjnych wciąż trwały dyskusje na temat ustaleń pokontrolnych (zob. pkt 5.52),
obie DG przedstawiły także „poziom maksymalny” 22. Poziom ten ma w zamierzeniu
uwzględniać również inne możliwe błędy w wydatkach w ramach operacji, które nie
zostały objęte audytem Komisji, a także wszelkie dodatkowe informacje, które mogą
stać się dostępne po przyjęciu rocznych sprawozdań z działalności. W opinii Trybunału
22

W sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2018 r. poziom ten był określony mianem
„najbardziej pesymistycznego scenariusza”.
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poziom ten jest bardziej odpowiedni jako wskaźnik, gdyż obejmuje potencjalny wpływ
prac audytowych będących w toku.

5.57. W ramce 5.9 przedstawiono kluczowe wskaźniki efektywności podane przez
Komisję w rocznych sprawozdaniach z działalności za rok 2019.

Ramka 5.9
Przegląd informacji na temat kluczowych wskaźników efektywności
przedstawionych w rocznych sprawozdaniach z działalności

DG REGIO

3,8%

poziom
maksymalny

2,7%

potwierdzony
poziom błędu
rezydualnego

DG EMPL

2,4%

poziom
maksymalny

1,7%

potwierdzony
poziom błędu
rezydualnego

Ogółem –
obszar
spójności

3,3%

poziom
maksymalny

2,3%

potwierdzony
poziom błędu
rezydualnego

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie rocznych sprawozdań z działalności DG REGIO
i DG EMPL za 2019 r.

5.58. W sprawozdaniu rocznym za 2018 r. Trybunał stwierdził, że z różnych

powodów 23 ogólny poziom błędu rezydualnego zgłoszony jako kluczowy wskaźnik
efektywności powinien być uznawany za poziom minimalny. Ponadto w rocznych
sprawozdaniach z działalności za 2019 r. dyrekcje generalne stwierdziły, że w kolejnych
latach przeprowadzone mogą zostać dodatkowe prace mające na celu ocenę
wiarygodności poziomów błędu rezydualnego.

5.59. Komisja wykorzystała oszacowane przez obie DG kwoty obarczone ryzykiem

i kluczowe wskaźniki efektywności do przedstawienia informacji na temat tego
poddziału WRF w rocznym sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE i jego
wyników za 2019 r. Podała ona, że ogólna kwota obarczona ryzykiem w momencie
dokonywania płatności mieści się w zakresie od 2,2% do 3,1%24. Poziomy podane

23

Pkt 6.62 i 6.63 sprawozdania rocznego za 2018 r.

24

Roczne sprawozdanie na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników za 2019 r., s. 58.
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zarówno w rocznych sprawozdaniach z działalności, jak i rocznym sprawozdaniu na
temat zarządzania budżetem UE i jego wyników znajdują się poniżej szacowanego
poziomu błędu obliczonego przez Trybunał.
Zgłoszone zastrzeżenia mogą nie uwzględniać wszystkich elementów istotnego
ryzyka

5.60. Dyrekcje generalne są zobowiązane do zgłoszenia zastrzeżeń25 w swoich

rocznych sprawozdaniach z działalności w odniesieniu do programów operacyjnych,
w przypadku których uchybienia w systemie zarządzania i kontroli odnośnego państwa
członkowskiego pociągają za sobą istotne ryzyko dla budżetu UE. W tym celu powinny
one uwzględnić wszystkie informacje dostępne w momencie przeprowadzania oceny.
Główne kryteria zgłaszania zastrzeżeń są następujące 26:
—

istotne problemy związane z kompletnością, poprawnością i prawdziwością
zestawień wydatków;

—

uchybienia w kluczowych elementach systemów zarządzania i kontroli, które
skutkują zastosowaniem zryczałtowanej korekty na poziomie 10%;

—

łączny poziom błędu zgłoszony przez instytucję audytową przewyższający 10%
bądź poziom błędu rezydualnego powyżej 2% w odniesieniu do rocznych
zestawień wydatków przedłożonych w roku referencyjnym, którego dotyczy dane
roczne sprawozdanie z działalności (w przypadku 2019 r. były to zestawienia
wydatków za rok obrachunkowy 2018/2019). Komisja może dostosować
wspomniane poziomy podczas wstępnej weryfikacji spójności.

Komisja uwzględnia ponadto niedociągnięcia jakościowe, które mogą znacząco
wpłynąć na jej wizerunek.

25

Zgłaszając zastrzeżenia, dyrektorzy generalni ograniczają poziom pewności, jaki deklarują
w odniesieniu do wykonania budżetu, za który ponoszą odpowiedzialność (zob. art. 74
ust. 9 rozporządzenia finansowego).

26

Zob. załącznik IV do rocznych sprawozdań z działalności DG REGIO i DG EMPL.
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5.61. W praktyce większość zastrzeżeń zgłoszonych w rocznych sprawozdaniach

z działalności za 2019 r. wynikało głównie z poziomów błędu w zestawieniach
wydatków za rok obrachunkowy 2018/2019, które nie zostały jeszcze zatwierdzone.
Obie wspomniane dyrekcje poinformowały, że poziomy błędu za ten rok
obrachunkowy zostaną potwierdzone najwcześniej w momencie publikacji rocznych
sprawozdań z działalności za 2020 r.

5.62. Potwierdzone poziomy błędu rezydualnego za rok obrachunkowy 2017/2018

wskazują, że w odniesieniu do niektórych programów operacyjnych istnieje istotne
ryzyko lub wykryto poważne uchybienia systemowe w zakresie zarządzania i kontroli.
Obie dyrekcje stwierdziły w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności za 2019 r.,
że nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń w przypadkach, gdy potwierdzony poziom błędu
rezydualnego za poprzedni rok obrachunkowy przekraczał 2%, ponieważ w przyszłości
zastosowane zostaną dodatkowe korekty finansowe 27. W związku z powyższym
zastrzeżenia Komisji opierają się w dużej mierze na wstępnie oszacowanych poziomach
błędu i mogą nie uwzględniać wszystkich elementów istotnego ryzyka. Kwestia ta jest
jednym z aspektów objętych trwającą kontrolą (zob. pkt 5.53).

27

Załączniki do rocznego sprawozdania z działalności DG REGIO za 2019 r., s. 21, przypis 8;
załączniki do rocznego sprawozdania z działalności DG EMPL za 2019 r., s. 32, przypis 16.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

5.63. Ogólne dowody kontroli uzyskane przez Trybunał i przedstawione

w niniejszym rozdziale wskazują, że poziom błędu w wydatkach w poddziale „Spójność
gospodarcza, społeczna i terytorialna” był istotny. W przypadku tego poddziału WRF
badanie transakcji przeprowadzone przez Trybunał wykazało szacowany ogólny poziom
błędu wynoszący 4,4% (zob. załącznik 5.1).

5.64. Uchybienia, które Trybunał wykrył w pracach niektórych instytucji

audytowych objętych dobraną przez niego próbą (zob. pkt 5.36–5.47), sprawiają, że na
pracach tych instytucji można polegać w ograniczonym stopniu. Ponownie obliczony
poziom błędu rezydualnego przekroczył próg istotności wynoszący 2% w przypadku
dziewięciu z 20 pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności za
okres programowania 2014–2020. Komisja podniosła poziomy błędu rezydualnego
powyżej 2% w przypadku ośmiu pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia
wiarygodności, uwzględniając w tym celu także prace Trybunału. Potwierdza to
ustalenia Trybunału z poprzednich lat, jak wynika z informacji przedstawionych
w ramce 5.6.

5.65. Ze względu na powyższe i mając na uwadze problematyczne kwestie

stwierdzone przez Trybunał w odniesieniu do poziomów błędu rezydualnego podanych
przez Komisję w rocznych sprawozdaniach z działalności za rok obrachunkowy
2017/2018 (zob. pkt 5.58 i 5.59), Trybunał uznaje, że zagregowane poziomy podane
w rocznym sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników są
zaniżone, i nie może on na nich obecnie polegać.

5.66. Zgodnie z danymi liczbowymi na temat prawidłowości wydatków

przedstawionymi w rocznym sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE i jego
wyników za rok obrachunkowy 2017/2018 w obszarze polityki spójności wystąpił
istotny poziom błędu. Niemniej jednak podane poziomy błędu znajdują się w dolnej
połowie przedziału błędu oszacowanego przez Trybunał. Ponadto maksymalny poziom
błędu obliczony przez Komisję jest niższy niż szacunkowy poziom błędu obliczony przez
Trybunał (zob. pkt 5.59).

5.67. Nowe ramy kontroli i uzyskiwania pewności zostały opracowane w taki

sposób, aby zapewnić utrzymanie poziomów błędu rezydualnego w ujęciu rocznym
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poniżej 2%. Przeprowadzona przez Trybunał kontrola wykazała jednak, że konieczne
jest wprowadzenie dalszych usprawnień dotyczących sposobu stosowania tych ram tak
przez instytucje zarządzające i instytucje audytowe, jak i Komisję.

Zalecenia

5.68. W załączniku 5.3 przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie trzech zaleceń ujętych w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2016 r.,
a także siedmiu zaleceń sformułowanych przez Trybunał w sprawozdaniach rocznych
za 2017 i 2018 r., które wymagały natychmiastowego podjęcia działań lub miały zostać
zrealizowane w 2019 r. Komisja w pełni zrealizowała jedno zalecenie, siedem –
w przeważającej mierze, jedno – częściowo, natomiast w przypadku jednego zalecenia
nie podjęła żadnych działań. Trybunał uznaje, że zalecenia 4(ii) i 6 zawarte
w sprawozdaniu rocznym za 2017 r. są w dalszym ciągu aktualne.

5.69. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków

odnoszących się do 2019 r. Trybunał zaleca, co następuje:

Zalecenie 5.1 – Warunki kwalifikowalności projektów
Komisja powinna wyjaśnić, jak należy rozumieć pojęcia „operacja fizycznie ukończona”
i „operacja w pełni zrealizowana”, co ułatwiłoby państwom członkowskim weryfikację,
czy operacje są zgodne z art. 65 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów,
a także wykrywanie operacji niekwalifikowalnych. Należy jasno wskazać, że warunek,
o którym mowa, odnosi się wyłącznie do robót lub działań niezbędnych do uzyskania
produktu w ramach operacji, a nie do aspektów finansowych i administracyjnych.
Termin realizacji: niezwłocznie.

Zalecenie 5.2 – Działania mające na celu poprawę
wiarygodności poziomów błędu rezydualnego zgłaszanych przez
instytucje audytowe
Komisja powinna przeanalizować główne przyczyny niewykrytych błędów i we
współpracy z instytucjami audytowymi opracować konieczne działania mające na celu
poprawę wiarygodności poziomów błędu rezydualnego zgłaszanych przez te instytucje.
Termin realizacji: czerwiec 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 5.1 – Wyniki badania transakcji
2019

2018

236

220

4,4%

5,0%

LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH
Szacowany poziom błędu
Najwyższy poziom błędu (NWPB)
Najniższy poziom błędu (NNPB)

6,7%
2,1%
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Załącznik 5.2 – Informacje na temat działań unijnych w państwach członkowskich
Państwa członkowskie, w których
Trybunał...
...skontrolował transakcje
...skwantyfikował błędy

Państwo członkowskie
Polska
Włochy
Niemcy
Francja
Portugalia
Węgry
Czechy
Rumunia
Hiszpania
Grecja
Zjednoczone Królestwo
Estonia
Litwa
Chorwacja
Szwecja
Łotwa
Cypr
Malta
Słowacja
Bułgaria
Belgia
Finlandia
Niderlandy
Słowenia
Austria
Dania
Irlandia
Luksemburg

Wkład UE
(w mln euro)
8 696
3 426
3 202
3 117
2 710
2 551
2 046
1 978
1 934
1 388
888
648
529
494
398
262
137
88
1 236
680
452
423
316
256
214
71
68
12

Skontrolowane
transakcje z
okresu 2014–
2020
46
19
17
16
18
7
9
13
24
10
10
7
1
1
8
10
8
7

Skwantyfikowa
ne błędy
7
2
3
0
7
0
0
2
4
1
1
0
0
0
1
0
1
0

Źródło: mapa ogólna ©OpenStreetMap w ramach licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa – Na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).
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Załącznik 5.3 Działania podjęte w związku z wcześniejszymi zaleceniami dotyczącymi poddziału „Spójność
gospodarcza, społeczna i terytorialna”
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Zalecenie 1:
Podczas zamykania programów na lata 2007–2013 Komisja
powinna zwrócić szczególną uwagę na te obszary, w których
występuje wyższe ryzyko niekwalifikowalnych wydatków lub
podania niepoprawnych informacji, które mogą prowadzić
do zawyżonych zwrotów. W szczególności Komisja powinna
skupić się na następujących kwestiach:

2016

a) zapewnienie, by kwoty kwalifikowalne zgłoszone
w odniesieniu do instrumentów finansowych w momencie
zamknięcia nie były sztucznie zawyżone z powodu podania
większych kwot niż te, które zostały faktycznie wykorzystane
na poziomie odbiorców końcowych. Ryzyko to jest najwyższe
w przypadku funduszy gwarancyjnych, w których sztucznie
zaniżony mnożnik oznaczałby nieuzasadnione zwiększenie
kosztów kwalifikowalnych;

X

b) sprawdzenie, czy płatności zaliczkowe w ramach pomocy
państwa znalazły pokrycie w postaci rzeczywiście
poniesionych wydatków na poziomie projektu, ponieważ
tylko takie wydatki są kwalifikowalne. Komisja powinna
dopilnować, by instytucje zarządzające przeprowadzały
wystarczające weryfikacje, tak aby zapewnić stosowną
ścieżkę audytu na potrzeby rozliczania płatności
zaliczkowych i potrącania nieuzasadnionych kwot;

X

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

nie
dotyczy

niewystarczające
dowody
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Rok

Zalecenia Trybunału

c) upewnienie się, czy wydatki na wszystkie duże projekty są
poparte decyzją Komisji o zatwierdzeniu projektu.
W przypadku braku takiej decyzji zadeklarowane wydatki
stają się niekwalifikowalne. Szczególnie wysokie ryzyko
powstaje, gdy większe projekty zostają podzielone na
mniejsze części, których wartość jest poniżej progu
przewidzianego dla dużych projektów.

w pełni
zrealizowane

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

nie
dotyczy

niewystarczające
dowody

X

Zalecenie 2:
Jeśli chodzi o okres programowania 2014–2020, Komisja
powinna rozwiązać kwestie, które mogą mieć negatywny
wpływ na wiarygodność obliczeń dotyczących poziomu błędu
rezydualnego. W tym celu należy wprowadzić solidne
kontrole i wytyczne w odniesieniu do:
a) kontrolowanej populacji instrumentów finansowych
i płatności zaliczkowych w ramach pomocy państwa.
W przypadku instrumentów finansowych populacja ta
powinna właściwie uwzględniać wykorzystane kwoty na
poziomie odbiorców końcowych, a w przypadku pomocy
państwa – rzeczywiste wydatki na poziomie projektu,
zgodnie z informacjami podanymi w zestawieniu wydatków;
28

X 28

Zgodnie z informacjami przekazanymi w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r. DG REGIO nie wyłączyła płatności zaliczkowych w ramach
pomocy państwa z obliczeń poziomu błędu rezydualnego „ze względu na złożoność prawną właściwą analizowaniu tego typu płatności zaliczkowych przy
obliczaniu poziomu błędu oraz z uwagi na to, że ich wpływ oszacowany w poprzednich latach był niewielki”. Także w rocznym sprawozdaniu z działalności
za 2019 r. przedstawionym przez DG EMPL wspomniano, że w obliczeniach poziomu błędu rezydualnego nie uwzględniano jedynie zaliczek na rzecz
instrumentów finansowych.
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Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

b) zakresu kontroli w przypadku instrumentów finansowych
zarządzanych przez EBI. Komisja powinna zapewnić
stosowne mechanizmy kontroli na poziomie zarówno
pośredników finansowych, jak i odbiorców końcowych. W tej
kwestii kluczowe znaczenie będzie miało ostateczne
zatwierdzenie zmian w istniejącej podstawie prawnej, które
Komisja zaproponowała w odniesieniu do rozporządzenia
zbiorczego, jak również obowiązek kontroli na poziomie
państw członkowskich;
c) wyłączenia kwot objętych trwającą oceną, o których
mowa w art. 137 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1303/2013,
z wyliczeń poziomu błędu rezydualnego przedstawianych
przez państwa członkowskie, ponieważ uwzględnianie ich
prowadzi do niedoszacowania tego kluczowego wskaźnika
i negatywnie wpływa na jego przejrzystość i wiarygodność.

29

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

nie
dotyczy

niewystarczające
dowody

X 29

X

Na mocy rozporządzenia zbiorczego na instytucje audytowe nałożono obowiązek polegający na przeprowadzaniu – na poziomie pośredników
finansowych – audytów systemów i operacji dotyczących instrumentów finansowych, w tym instrumentów finansowych zarządzanych przez grupę EBI,
z wyłączeniem programów uruchomionych przed 2 sierpnia 2018 r. w ramach inicjatywy na rzecz MŚP. Oznacza to, że w przypadku tych programów nie
wprowadzono jeszcze odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
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Zalecenie 3:
Podczas ponownego rozpatrywania koncepcji
i mechanizmów wdrażania europejskich funduszy
strukturalnych i inwestycyjnych po 2020 r. Komisja powinna
w większym stopniu ukierunkować programy na wyniki.
Ponadto powinna uprościć mechanizm dokonywania
płatności, zachęcając w odpowiednich przypadkach do
wprowadzenia takich rozwiązań, które uzależniałyby
wysokość płatności od osiągniętych wyników, w miejsce
tych, które polegają na zwrocie kosztów.

X 30

Zalecenie 1:

2017

Komisja powinna zapewnić stosowne mechanizmy kontroli
instrumentów finansowych zarządzanych przez EFI na
poziomie pośredników finansowych. W przypadku, gdy
EBI/EFI stosuje uzgodnione procedury w odniesieniu do
audytorów zewnętrznych, Komisja powinna określić warunki
minimalne tego rodzaju umów z uwagi na potrzebę
zapewnienia wiarygodności, w szczególności wymóg
przeprowadzenia wystarczających prac kontrolnych na
poziomie państwa członkowskiego.

X 31

30

Mimo że Komisja z zaangażowaniem dąży do uproszczenia i ukierunkowania na wyniki, we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów na lata 2021–2027 nie przewidziano rozwiązań, które łączyłyby płatności z osiągniętymi wynikami. Ponadto, na co Trybunał zwrócił uwagę
w opinii nr 6/2018 w sprawie wniosku Komisji z dnia 29 maja 2018 r. dotyczącego rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów (COM(2018)375 final),
wniosek eliminuje wiele elementów mających na celu wsparcie lepszego ukierunkowania środków finansowych na rezultaty, takich jak ocena ex ante
programów, rezerwa wykonania oraz wspólne normy oceny dużych projektów.

31

Na mocy rozporządzenia zbiorczego na instytucje audytowe nałożono obowiązek polegający na przeprowadzaniu – na poziomie pośredników
finansowych – audytów systemów i operacji dotyczących instrumentów finansowych, w tym instrumentów finansowych zarządzanych przez grupę EBI,
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Zalecenie 2:
Komisja powinna zaproponować zmiany legislacyjne
w ramach finansowych na okres po 2020 r., w wyniku
których wykluczono by zwrot organom publicznym podatku
VAT ze środków unijnych.

X 32

Zalecenie 3:
Komisja powinna wyeliminować uchybienia wykryte przez
Trybunał w zakresie weryfikowania prac instytucji
audytowych w kontekście prowadzonych przez nią kontroli
prawidłowości.

X 33

Zalecenie 4:
Komisja powinna zająć się kwestią złożoności
przedstawianych informacji w zakresie nowych ram kontroli
i uzyskiwania pewności na lata 2014–2020 w rocznych
sprawozdaniach z działalności DG REGIO i DG EMPL poprzez
podjęcie następujących działań:

X 34

(i) skoncentrowanie się na wydatkach, które zostały poddane
cyklowi kontroli, tj. pakietach dokumentów na potrzeby
poświadczenia wiarygodności obejmujących wydatki

z wyłączeniem programów uruchomionych przed 2 sierpnia 2018 r. w ramach inicjatywy na rzecz MŚP. Oznacza to, że w przypadku tych programów nie
wprowadzono jeszcze odpowiednich mechanizmów kontrolnych.
32

Komisja zaproponowała alternatywne rozwiązanie, przewidujące, że VAT będzie kwalifikowalny w przypadku projektów o łącznym koszcie poniżej 5 mln
euro. Nie prowadzi to do rozwiązania problemu, na co Trybunał zwrócił uwagę w przeglądzie punktowym w trybie pilnym dotyczącym VAT
opublikowanym 29 listopada 2018 r.

33

Zob. pkt 6.58–6.64 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r. Komisja nie przedstawiła żadnych nowych rozwiązań w tej kwestii.

34

Zob. pkt 5.55.
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poniesione przed dniem 30 czerwca roku „n-1”. W tym celu
Komisja powinna dostosować swoją sprawozdawczość,
pilnując, by nie przedstawiać w niej wstępnych szacunków;
(ii) jasne wskazywanie, które wydatki nie zostały jeszcze
gruntowanie zbadane (łącznie z kontrolami prawidłowości).
Powinna również zaznaczyć, które działania zapobiegawcze
chronią budżet UE oraz czy są one wystarczające do
uzyskania pewności, ale równocześnie wstrzymać się od
obliczania poziomu błędu rezydualnego dla wydatków, które
nie zostały jeszcze zbadane;
(iii) podawanie ogólnego poziomu błędu rezydualnego dla
poddziału WRF 1b dla każdego roku obrachunkowego.
Zalecenie 6:
Komisja powinna prowadzić kontrole prawidłowości
w sposób adekwatny do sformułowania wniosku na temat
skuteczności prac instytucji audytowych oraz do uzyskania
wystarczającej pewności co do prawidłowości wydatków,
najpóźniej w rocznych sprawozdaniach z działalności
publikowanych w następstwie roku, w którym zatwierdziła
zestawienia wydatków.
Zalecenie 1:
2018

Mechanizmy kontrolne dotyczące programów w ramach
inicjatywy na rzecz MŚP

X 35

X 36

Komisja powinna dopilnować, aby:
35

Zob. pkt 6.64 sprawozdania rocznego za 2018 r. Komisja nie przedstawiła żadnych nowych rozwiązań w tej kwestii.

36

W toku kontroli Trybunał potwierdził wprawdzie, że w EFI wprowadzono usprawnienia w systemach monitorowania i kontroli bądź usprawnienia te są
obecnie wprowadzane, a także dobrowolnie poszerzono zakres stosowania sprawozdań dotyczących wystarczającej pewności, obejmując nimi programy
w ramach inicjatywy na rzecz MŚP, wciąż jest jednak zbyt wcześnie na ocenę pełnej skuteczności tych środków. Zob. także pkt 5.35.
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a) instytucje audytowe bądź audytor wybrany przez grupę
EBI przeprowadzali regularne kontrole na poziomie
pośredników finansowych, na podstawie reprezentatywnej
próby wypłat na rzecz odbiorców końcowych;
b) opracowano i wdrożono – w przypadku gdy kontrole te
okażą się niewystarczające – właściwe środki kontroli mające
zapobiec możliwości występowania istotnych
nieprawidłowych wydatków przy zamknięciu.
Zalecenie 2:
Niezgodne z przepisami wstrzymywanie płatności
Komisja powinna podjąć działania konieczne w celu
dopilnowania, by w listach kontrolnych stosowanych przez
instytucje zarządzające i audytowe uwzględniono
weryfikację, czy przestrzegany jest art. 132 rozporządzenia
w sprawie wspólnych przepisów, który stanowi, że
beneficjenci mają otrzymać całkowitą należną kwotę
kwalifikowalnych wydatków nie później niż 90 dni od dnia
przedłożenia odnośnego wniosku o płatność. W stosownych
przypadkach Komisja powinna wydać organom realizującym
program odpowiednie zalecenia i zachęcić je do stosowania
w przyszłości właściwej praktyki.

37

X 37

Mimo że Trybunał odnotowuje działania podjęte przez Komisję w tym obszarze, nie może uznać tego zalecenia za w pełni zrealizowane ze względu na
fakt, że w toku kontroli za 2019 r. kontrolerzy stwierdzili opóźnienia w przekazywaniu środków beneficjentom.
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Rozdział 6
Zasoby naturalne – dział 2 WRF
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Wstęp
6.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące działu 2
WRF „Zasoby naturalne”. W ramce 6.1 zaprezentowano przegląd głównych działań
i wydatków w ramach tego działu w 2019 r.

Ramka 6.1
Dział 2 WRF „Zasoby naturalne” – struktura wydatków w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura wydatków
(w mld EUR)
Europejski Fundusz
Rolniczy Gwarancji (EFRG)
– płatności bezpośrednie
41,4 (69,5%)

159,1

mld euro

Zasoby
naturalne
59,5
37,4 %

Europejski Fundusz Rolniczy
Gwarancji (EFRG) – wydatki
związane z rynkiem
2,4 (4,0%)
Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów
Wiejskich (EFRROW)
14,2 (23,9%)
Europejski Fundusz Morski
i Rybacki (EFMR)
0,8 (1,4%)
Inne
0,7 (1,2%)
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Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.
0

10

20

30

(w mld EUR)
40

50

60

płatności zaliczkowe⁽*⁾: 0,5

Płatności

ogółem: 59,5
płatności
okresowe
/ płatności końcowe:…
płatności okresowe / płatności
końcowe:
59,0

Populacja
objęta
kontrolą

ogółem: 59,4
rozliczenie zaliczek⁽*⁾: 0,4

Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe informacje – zob.
pkt 11 załącznika 1.1).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.

Krótki opis

6.2. 98% wydatków w dziale „Zasoby naturalne” przypada na wspólną politykę rolną

(WPR). W przepisach unijnych określono trzy ogólne cele WPR1:
a)

rentowna produkcja żywności, z akcentem na dochód z działalności rolniczej,
wydajność rolnictwa i stabilność cen;

b)

zrównoważone gospodarowanie zasobami naturalnymi i działania na rzecz
klimatu, z akcentem na emisję gazów cieplarnianych, różnorodność biologiczną,
gleby i wodę;

c)

zrównoważony rozwój terytorialny.

1

Art. 110 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1306/2013.
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6.3. Ostateczną odpowiedzialność za WPR ponosi Komisja, a w szczególności

Dyrekcja Generalna ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich (DG AGRI). Z kolei
agencje płatnicze w państwach członkowskich realizują i sprawdzają płatności na rzecz
beneficjentów. Od 2015 r. na mocy przepisów unijnych niezależne jednostki
certyfikujące w państwach członkowskich mają obowiązek, by w uzupełnieniu do prac
dotyczących poprawności sprawozdań finansowych wydawać co roku opinię na temat
legalności i prawidłowości wydatków agencji płatniczych.

6.4. Wydatki w ramach WPR dzielą się na trzy ogólne kategorie:
o

płatności bezpośrednie dla rolników, finansowane w pełni z budżetu UE;

o

rolnicze środki rynkowe, również w pełni finansowane z budżetu UE, z wyjątkiem
pewnych działań współfinansowanych przez państwa członkowskie, takich jak
działania promocyjne czy program dystrybucji owoców, warzyw i mleka
w szkołach;

o

realizowane przez państwa członkowskie programy rozwoju obszarów wiejskich
na szczeblu krajowym i regionalnym, finansowane wspólnie z budżetu UE i ze
środków państw członkowskich.

6.5. Ten dział WRF obejmuje też wydatki unijne na wspólną politykę rybołówstwa

oraz część wydatków UE na środowisko naturalne i działania w dziedzinie klimatu.

6.6. W załączniku 6.2 przedstawiono przegląd płatności zrealizowanych w 2019 r.

w poszczególnych państwach członkowskich w ramach wydatków objętych
zarządzaniem dzielonym w dziale „Zasoby naturalne”.
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Zakres kontroli i podejście kontrolne

6.7. Przy zastosowaniu podejścia kontrolnego i metodyki kontroli przedstawionej
w załączniku 1.1 Trybunał zbadał:
a)

próbę obejmującą 251 transakcji 2, zgodnie z pkt 9 załącznika 1.1. Próbę tę
dobrano tak, by była reprezentatywna dla wszystkich rodzajów wydatków
w ramach tego działu WRF. Obejmowała ona transakcje dokonane
w 20 państwach członkowskich 3. W próbie znalazło się 30 transakcji w ramach
rozwoju obszarów wiejskich, w przypadku których Trybunał ponownie
przeprowadził kontrole zrealizowane wcześniej przez sześć jednostek
certyfikujących 4. Przeprowadzone prace miały stanowić wkład w ogólne
poświadczenie wiarygodności Trybunału zgodnie z opisem w załączniku 1.1;

b)

prawidłowość informacji przedstawionych w rocznych sprawozdaniach
z działalności DG AGRI i Dyrekcji Generalnej ds. Gospodarki Morskiej
i Rybołówstwa (DG MARE), a także uwzględnienie przedmiotowych informacji
w rocznym sprawozdaniu Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego
wyników;

c)

wybrane systemy, w ramach których Trybunał ocenił następujące kwestie:
(i)

procedury stosowane przez DG AGRI na potrzeby obliczenia szacowanych
poziomów błędu w wydatkach w ramach WPR;

(ii) strategie i procedury Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
odnoszące się do wydatków w ramach WPR.

2

Na próbę składało się 136 płatności w ramach programów rozwoju obszarów wiejskich,
95 płatności bezpośrednich, 14 środków rynkowych oraz sześć płatności na rzecz
rybołówstwa, środowiska naturalnego i działań w dziedzinie klimatu.

3

Belgia, Bułgaria, Czechy, Dania, Niemcy, Irlandia, Grecja, Hiszpania, Francja, Chorwacja,
Włochy, Litwa, Węgry, Austria, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Szwecja
i Zjednoczone Królestwo. Próba objęła także cztery transakcje zrealizowane w trybie
zarządzania bezpośredniego.

4

Bułgaria, Niemcy (Saksonia-Anhalt), Austria, Polska, Rumunia i Słowacja.
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Prawidłowość transakcji
6.8. Zestawienie wyników badania transakcji przedstawiono w załączniku 6.1.

W 207 (82%) spośród 251 zbadanych transakcji nie stwierdzono błędów, błędy
wystąpiły natomiast w 44 transakcjach (18%). Na podstawie 36 skwantyfikowanych
błędów 5 i innych dowodów uzyskanych za pośrednictwem systemu kontroli (zob.
odpowiednia sekcja dotycząca rocznych sprawozdań z działalności i innych
mechanizmów zarządzania) Trybunał ustalił, że poziom błędu w dziale „Zasoby
naturalne” jest zbliżony do progu istotności. Poniżej przedstawiono rezultaty prac
kontrolnych Trybunału dotyczących obszaru niskiego ryzyka obejmującego płatności
bezpośrednie (zob. pkt 6.11–6.17) oraz obszaru wysokiego ryzyka obejmującego
rozwój obszarów wiejskich, środki rynkowe, rybołówstwo, środowisko naturalne
i działania w dziedzinie klimatu (zob. pkt 6.18–6.27).

6.9. W ramce 6.2 przedstawiono rodzaje błędów wykrytych przez Trybunał
w odniesieniu do 2019 r.

Ramka 6.2
Dział „Zasoby naturalne” – rodzaje błędów
Niekwalifikujący się beneficjent / niekwalifikowalny projekt/działanie/wydatki

70%

Przekazanie niepoprawnych informacji na temat zwierząt
lub powierzchni gruntów

13%

Błędy dotyczące udzielania zamówień publicznych i procedur udzielania dotacji
Nieprzestrzeganie zasad dotyczących zobowiązań
rolno-środowiskowo-klimatycznych

10%
5%

Błędy administracyjne

2%
0%

20%

40%

60%

Wkład poszczególnych kategorii błędu w szacowany poziom
błędu w dziale „Zasoby naturalne”

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

5

Trybunał stwierdził także osiem przypadków nieprzestrzegania przepisów, które nie miały
wpływu finansowego.
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6.10. W przypadku 51 transakcji wchodzących w skład próby Komisja

(w odniesieniu do wydatków bezpośrednich) i organy państw członkowskich
zastosowały środki naprawcze. Środki te były istotne z perspektywy obliczeń
Trybunału, ponieważ w ich wyniku szacowany poziom błędu dla niniejszego rozdziału
obniżył się o 0,2 punktu procentowego.

Płatności bezpośrednie – skuteczny system kontroli zmniejsza
ryzyko wystąpienia błędów

6.11. Wyniki prac Trybunału potwierdzają, że w płatnościach bezpośrednich jako

całości nie wystąpił istotny poziom błędu. Na płatności te przypada 70% wydatków
w dziale WRF „Zasoby naturalne”. Płatności bezpośrednie dla rolników opierają się na
uprawnieniach: beneficjenci otrzymują płatność po spełnieniu określonych warunków.
W takich płatnościach występuje niższe ryzyko błędu, o ile warunki ich uzyskania nie są
nazbyt skomplikowane (zob. pkt 1.19).

6.12. Cztery główne systemy EFRG, w ramach których dokonywanych jest
90% wszystkich płatności bezpośrednich, to:
a)

dwa systemy zapewniające wsparcie dochodów niezwiązane z wielkością produkcji
oparte na zadeklarowanej przez rolników powierzchni gruntów rolnych
i wypłacane niezależnie od tego, czy dane grunty są wykorzystywane do
działalności produkcyjnej: system płatności podstawowej (17,1 mld euro
w 2019 r.) i system jednolitej płatności obszarowej (4,3 mld euro w 2019 r.);

b)

płatność mająca na celu wsparcie z tytułu praktyk rolniczych korzystnych dla
klimatu i środowiska, powszechnie nazywana „płatnością z tytułu zazieleniania”
(11,8 mld euro w 2019 r.);

c)

wsparcie związane z produkcją, przyznawane na określone rodzaje produktów
rolnych (np. wołowina i cielęcina, mleko lub rośliny wysokobiałkowe) (4 mld euro
w 2019 r.).
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W płatnościach bezpośrednich jako całości nie wystąpił istotny poziom
błędu

6.13. Trybunał skontrolował 95 płatności bezpośrednich, uwzględniając wszystkie

najważniejsze systemy. Z ustaleń Trybunału wynika, że w 81 transakcjach nie wystąpiły
błędy. Błędy, które Trybunał wykrył i skwantyfikował, dotyczyły głównie drobnych
naruszeń przepisów związanych z zawyżaniem przez rolników we wnioskach
o przyznanie pomocy powierzchni kwalifikujących się użytków rolnych. W przypadku
ośmiu z ogólnej liczby dziewięciu skwantyfikowanych błędów wpływ nie przekroczył
5% skontrolowanej kwoty. W pięciu przypadkach Trybunał wykrył niezgodności, które
nie miały wpływu finansowego.

Za sprawą zintegrowanego systemu zarządzania i kontroli ryzyko
wystąpienia błędu w płatnościach bezpośrednich jest niższe

6.14. Głównym narzędziem zarządzania w przypadku płatności bezpośrednich jest

zintegrowany system zarządzania i kontroli (ZSZiK) 6 (zob. ramka 6.3), który obejmuje
system identyfikacji działek rolnych (LPIS). ZSZiK stanowi połączenie baz danych
dotyczących gospodarstw rolnych, wniosków o przyznanie wsparcia, powierzchni
gruntów rolnych i rejestrów zwierząt, które to dane są wykorzystywane przez agencje
płatnicze na potrzeby przeprowadzania administracyjnych kontroli krzyżowych
wszystkich otrzymanych wniosków o przyznanie pomocy. LPIS to z kolei system
informacji geograficznej, zawierający dane przestrzenne z różnych źródeł, które razem
tworzą rejestr gruntów rolnych w państwach członkowskich.

6

https://ec.europa.eu/agriculture/direct-support/iacs_en.
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Ramka 6.3
Zintegrowany system zarządzania i kontroli
Wpłynięcie wniosku o przyznanie
pomocy

Przebieg procesu
Przepływ danych

Na podstawie GSAA / rejestru
zwierząt

System kontroli w ramach ZSZiK

Bazy danych ZSZiK
System identyfikacji działek
rolnych (LPIS)

Wstępne i administracyjne
kontrole krzyżowe
– Warunki kwalifikowalności
– Podwójne deklaracje
– Bazy danych

– Regularne aktualizacje
– Zawiera dane z systemu
kontroli i GSAA

Kontrole w terenie
– Na podstawie doboru
próby
– Teledetekcja lub wizyta
w gospodarstwie

Geoprzestrzenny wniosek o
przyznanie pomocy (GSAA)
– Graficzne określenie obszaru
użytków rolnych przez rolnika
– Wniosek wstępnie wypełniony
danymi z poprzednich lat
i pochodzącymi z innych baz
danych

Obliczenie płatności
– Korekty (np. uprawnienia
do płatności)
– Maksymalne limity
pomocy
– Sankcje, kary, inne
potrącenia

Bazy zawierające dane z rejestru
zwierząt
Cyfrowy rejestr wszystkich
zwierząt

Inne bazy danych
Płatności na rzecz beneficjenta
– Przekazanie rolnikowi
informacji o rezultatach
kontroli i dokonanie
płatności
– Rolnik może się odwołać
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

– Wnioski o przyznanie
pomocy
– Uprawnienia do płatności
– Rejestr gospodarstw
– Ewidencja gruntów
(w niektórych państwach
członkowskich)
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6.15. Przeprowadzone prace kontrolne potwierdzają wcześniejsze ustalenia

Trybunału 7, zgodnie z którymi ZSZiK – a w szczególności LPIS – stanowi skuteczny
system zarządzania i kontroli pozwalający zapewnić, by ogólnie w płatnościach
w ramach pomocy bezpośredniej nie wystąpił istotny poziom błędu.

6.16. Od 2018 r. agencje płatnicze państw członkowskich mogą stosować kontrole

w formie monitorowania 8. W ramach tego podejścia wykorzystuje się
zautomatyzowane procesy przetwarzania danych pochodzących z satelitów Sentinel
unijnego programu Copernicus do celów kontrolowania zgodności z zasadami WPR.
Dzięki temu w ramach danego programu agencje płatnicze mogą monitorować całą
populację odbiorców pomocy. Mają możliwość porównywania danych satelitarnych
dotyczących rodzajów upraw i działalności rolniczej z informacjami przedstawianymi
przez rolników we wnioskach o przyznanie pomocy. To nowe podejście umożliwia
agencjom płatniczym wysyłanie rolnikom ostrzeżeń o konieczności spełnienia pewnych
wymogów (np. o skoszeniu pola w określonym terminie), co sprzyja zachowaniu
zgodności z zasadami obowiązującymi w ramach danego systemu 9.

6.17. W maju 2018 r. pierwsza agencja płatnicza we Włoszech zaczęła stosować

kontrole w formie monitorowania w jednej z prowincji. Dotyczyły one wniosków
o przyznanie pomocy, dla których środki miały zostać wypłacone w 2019 r. W 2019 r.
na przeprowadzanie kontroli w formie monitorowania w niektórych systemach
płatności bezpośrednich zdecydowało się 15 agencji płatniczych (w Belgii, Danii,
Hiszpanii, we Włoszech i na Malcie). Kontrole tego rodzaju obejmą około
4,7% wydatków w ramach płatności pomocy bezpośredniej w 2020 r. Kontrole
w formie monitorowania mogą przyczynić się do zmniejszenia obciążenia
administracyjnego i poprawy efektywności kosztowej 10.

7

Pkt 7.16–7.18 sprawozdania rocznego Trybunału za 2018 r., pkt 7.16 sprawozdania
rocznego Trybunału za 2017 r. oraz pkt 7.13 sprawozdania rocznego Trybunału za 2016 r.

8

Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2018/746 z dnia 18 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie wykonawcze (UE) nr 809/2014 w odniesieniu do zmiany pojedynczych
wniosków i wniosków o płatność i kontroli.

9

Zob. pkt 11–12 i pkt 16 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 4/2020 pt. „Wykorzystanie
nowych technologii obrazowania na potrzeby monitorowania wspólnej polityki rolnej
– ogólnie odnotowano stałe postępy, ale w przypadku monitorowania w zakresie klimatu
i środowiska zachodziły one wolniej”.

10

Zob. pkt 17 i 18 sprawozdania specjalnego Trybunału nr 4/2020.
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Inne obszary wydatków – wyższe ryzyko błędu za sprawą
skomplikowanych warunków kwalifikowalności

6.18. Trybunał przeanalizował 136 transakcji w ramach programów rozwoju

obszarów wiejskich, 14 transakcji dotyczących środków rynkowych, cztery transakcje
w ramach programu LIFE i dwie transakcje w ramach Europejskiego Funduszu
Morskiego i Rybackiego (EFMR). Większość wydatków w tych obszarach (w tym zwroty
kosztów) podlega skomplikowanym warunkom kwalifikowalności, co przekłada się na
wyższe ryzyko wystąpienia błędu (zob. pkt 1.19).

Rozwój obszarów wiejskich

6.19. Komisja zatwierdziła 118 krajowych i regionalnych programów rozwoju

obszarów wiejskich w państwach członkowskich na lata 2014–2020 11. Programy te
obejmują 20 działań i 67 poddziałań, które można podzielić na dwie ogólne kategorie
wydatków:
a)

pomoc na rzecz projektów inwestycyjnych, które mają wspierać rozwój społeczny
i gospodarczy na obszarach wiejskich;

b)

płatności na rzecz rolników dokonywane w oparciu o powierzchnię użytków
rolnych lub liczbę zwierząt w gospodarstwie, a także z tytułu spełnienia kryteriów
środowiskowych i związanych z klimatem.

6.20. Badanie transakcji przeprowadzone przez Trybunał objęło 15 działań

realizowanych w ramach 27 programów w 19 państwach członkowskich.
W poszczególnych działaniach obowiązywały odrębne zasady wdrażania i warunki
kwalifikowalności.

11

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1305/2013 z dnia 17 grudnia
2013 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW) i uchylające rozporządzenie Rady (WE)
nr 1698/2005.
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6.21. Spośród 136 skontrolowanych transakcji w ramach rozwoju obszarów

wiejskich w 114 nie wystąpiły błędy. W pięciu przypadkach Trybunał wykrył błędy
o wpływie przekraczającym 20%, a w 15 kolejnych transakcjach wystąpiły błędy
nieprzekraczające poziomu 20% skontrolowanej kwoty. W dwóch płatnościach z kolei
Trybunał wykrył niezgodności, które nie miały wpływu finansowego. Liczba błędów
wykrytych przez Trybunał w zakresie rozwoju obszarów wiejskich spadała w ciągu
ostatnich trzech lat.

6.22. Trybunał zbadał 68 płatności na rzecz projektów inwestycyjnych, dotyczących

np. modernizacji gospodarstw, wsparcia podstawowych usług i odnowy wsi na
obszarach wiejskich, inwestycji w zakresie gospodarki leśnej i wsparcia rozwoju
lokalnego kierowanego przez społeczność. Skwantyfikował on dziewięć błędów, w tym
dwa przypadki niespełnienia warunków kwalifikowalności przez beneficjentów lub
projekty (zob. ramka 6.4).

Ramka 6.4
Przykład niekwalifikowalnego projektu w ramach rozwoju obszarów
wiejskich
Na Węgrzech, w ramach działania dotyczącego rozwoju gospodarstw hodowlanych
i wykorzystania technologii wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, władze
krajowe zatwierdziły projekt inwestycyjny, który dotyczył budowy magazynu do
przechowywania paszy. Trybunał stwierdził tymczasem, że beneficjent – którego
główna działalność polega na prowadzeniu upraw w gospodarstwie o powierzchni
przekraczającej 1 000 hektarów – wykorzystał przyznane wsparcie do wybudowania
obiektu składowania zbóż. Zgodnie z zasadami krajowymi wsparcie na budowę
obiektów składowania zbiorów upraw było dostępne jedynie dla mniejszych
gospodarstw.

6.23. Trybunał przeanalizował 68 płatności dokonanych w oparciu o powierzchnię

gruntów rolnych lub liczbę zwierząt zadeklarowanych przez rolników lub w związku ze
spełnieniem wymogów dotyczących przestrzegania kryteriów środowiskowych lub
związanych z klimatem. Do grupy tej należą płatności kompensacyjne dla rolników na
obszarach z ograniczeniami naturalnymi, płatności z tytułu wypełniania zobowiązań
rolno-środowiskowo-klimatycznych lub płatności dotyczące rolnictwa ekologicznego.

6.24. Agencje płatnicze korzystają z ZSZiK, aby skontrolować wnioski o przyznanie

pomocy składane przez rolników w ramach tych działań pod kątem zadeklarowanej
powierzchni gruntów. Podobnie jak w przypadku płatności bezpośrednich błędy
występujące w tych transakcjach najczęściej dotyczą niewielkiego zawyżenia obszaru
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kwalifikowalnego. Trybunał wykrył osiem transakcji, w których wystąpiły niewielkie
błędy na poziomie nieprzekraczającym 5% skontrolowanej kwoty, i jeden przypadek,
w którym stwierdzono błąd na poziomie między 5% a 20%.

6.25. W dwóch innych przypadkach Trybunał stwierdził, że beneficjenci nie spełnili

warunków kwalifikowalności związanych ze środowiskiem lub klimatem, co w obu tych
przypadkach przełożyło się na błędy na poziomie przekraczającym 20% skontrolowanej
kwoty (zob. przykład w ramce 6.5).

Ramka 6.5
Przykład beneficjentów, którzy nie wypełnili zobowiązań rolnośrodowiskowo-klimatycznych
Trybunał wykrył dwa przypadki niewypełnienia zobowiązań rolno-środowiskowoklimatycznych w Belgii. W jednym z nich UE wypłaciła wsparcie rolnikowi za
utrzymanie użytków zielonych o wysokiej wartości przyrodniczej, tak aby zapewnić
siedliska gatunkom zagrożonym takim jak ptaki zakładające gniazda na ziemi. Rolnik
był zobowiązany pozostawić odłogiem obszar schronienia dla dzikiej fauny i flory
i nie przystępować do koszenia trawy przed upływem określonego terminu.
Tymczasem w roku objętym kontrolą Trybunału dwie z dziewięciu działek objętych
projektem skoszono przed wskazaną datą, usuwając na nich większą część obszaru
schronienia. Władze krajowe dysponowały ortoobrazami, na których widoczne było
naruszenie zasad, ale nie wykorzystały ich przy kontrolowaniu płatności.

Środki rynkowe

6.26. Rolnicze środki rynkowe stanowią trzon wielu różnych programów wsparcia

podlegających rozmaitym warunkom kwalifikowalności. Trybunał przeanalizował
14 transakcji i wykrył pięć przypadków, gdy agencje płatnicze dokonały zwrotu kosztów
niekwalifikowalnych, w tym trzy przypadki nieprzestrzegania zasad kwalifikowalności,
które przełożyły się na błędy na poziomie przekraczającym 20% skontrolowanej kwoty.

Rybołówstwo, środowisko naturalne i działania w dziedzinie klimatu

6.27. W poszczególnych projektach dotyczących rybołówstwa, środowiska

naturalnego i działań w dziedzinie klimatu również obowiązują różne kryteria wyboru
i warunki kwalifikowalności. Na te obszary polityki przypada niewielka część wydatków
w dziale „Zasoby naturalne”. Trybunał ustalił, że spośród sześciu skontrolowanych
transakcji w przypadku dwóch projektów niektóre zwrócone koszty były
niekwalifikowalne.
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Roczne sprawozdania z działalności
i inne mechanizmy zarządzania
Sprawozdawczość DG AGRI na temat prawidłowości wydatków
w ramach WPR

6.28. Dyrektor każdej z agencji płatniczych przedstawia DG AGRI doroczną

deklarację zarządczą dotyczącą skuteczności systemów kontroli agencji wraz ze
sprawozdaniem na temat kontroli administracyjnych i kontroli na miejscu
przeprowadzonych przez agencję („statystyki kontroli”). Począwszy od 2015 r. w celu
uzyskania większej pewności jednostki certyfikujące są zobowiązane do wydawania
dorocznej opinii dla każdej agencji płatniczej na temat legalności i prawidłowości
wydatków, o których zwrot wnioskowały państwa członkowskie.

6.29. DG AGRI uznaje, że w 2019 r. jakość prac jednostek certyfikujących znacznie

się poprawiła, co pozwala Dyrekcji w większym stopniu polegać na rezultatach prac
tych jednostek przy sporządzaniu opinii na temat prawidłowości wydatków w ramach
WPR. DG AGRI przyznaje jednak, że istnieją pewne zastrzeżenia co do wiarygodności
wyników prac jednostek ze względu na uchybienia wykryte przez Dyrekcję w metodyce
doboru próby i mechanizmach kontroli stosowanych przez niektóre jednostki.
Zwiększenie w 2015 r. roli jednostek certyfikujących poprzez umożliwienie im
wydawania opinii na temat prawidłowości wydatków było korzystnym krokiem.
W ramach ponownej kontroli transakcji sprawdzonych już przez jednostki certyfikujące
(zob. pkt 6.7) Trybunał wskazał pewne obszary, w których można wprowadzić dalsze
udoskonalenia. Ustalenia te są podobne do ustaleń poczynionych przez Komisję.

6.30. DG AGRI wykorzystuje statystyki kontroli agencji płatniczych, dokonując

dostosowań na podstawie wyników kontroli przeprowadzonych przez jednostki
certyfikujące oraz wyników swoich własnych kontroli systemów i wydatków
poszczególnych agencji płatniczych, tak aby oszacować kwotę obarczoną ryzykiem
w momencie dokonywania płatności w ramach płatności bezpośrednich, rozwoju
obszarów wiejskich oraz środków rynkowych. Następnie DG AGRI odejmuje od tej
kwoty oszacowane przyszłe korekty finansowe i odzyskane środki w celu oszacowania
ostatecznej kwoty obarczonej ryzykiem 12.

12

Zob. roczne sprawozdania z działalności DG AGRI, s. 77.
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6.31. Ze statystyk kontroli przedstawionych przez agencje płatnicze państw

członkowskich wynika, że poziom błędu w całości wydatków WPR wynosi 0,8%.
DG AGRI polegała w 2019 r. w jeszcze większym stopniu na wynikach prac jednostek
certyfikujących. Dostosowania, których Dyrekcja dokonała na podstawie własnych
kontroli oraz prac jednostek certyfikujących, stanowiły około 56% ogólnej szacowanej
kwoty obarczonej ryzykiem w momencie dokonywania płatności. Dostosowania
wynikające z prac zrealizowanych przez Komisję miały najczęściej postać kwot
ryczałtowych. Mają one odzwierciedlać znaczenie i zakres uchybień wykrytych
w systemach zarządzania i kontroli państw członkowskich i stanowić podstawę do
wstępnego oszacowania ewentualnych korekt finansowych.

6.32. DG AGRI szacowała, że kwota obarczona ryzykiem w momencie dokonywania

płatności kształtowała się na poziomie około 1,9% ogółu wydatków WPR w 2019 r.,
przy czym zgodnie z szacunkami Dyrekcji poziom ten wyniósł około 1,6% w przypadku
płatności bezpośrednich, 2,7% w przypadku rozwoju obszarów wiejskich oraz 2,8%
w przypadku środków rynkowych.

Sprawozdanie Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego
wyników

6.33. Szacunki dotyczące kwoty obarczonej ryzykiem w momencie dokonywania
płatności podane w sprawozdaniu Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego
wyników odzwierciedlają szacunki ilościowe zawarte w rocznych sprawozdaniach
z działalności DG AGRI i DG MARE.
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Strategie i procedury zwalczania nadużyć finansowych
w ramach WPR

6.34. Nadużycie finansowe oznacza działanie lub zaniechanie mające na celu

wprowadzenie w błąd i skutkujące nienależnymi płatnościami 13. Metodyka Trybunału 14
ma na celu sprawdzenie, czy skontrolowane transakcje są wolne od istotnych
nieprawidłowości będących wynikiem nadużyć finansowych bądź niezamierzonych
błędów. W trakcie corocznego badania transakcji Trybunał regularnie wykrywa
przypadki podejrzewanych nadużyć finansowych w wydatkach w ramach WPR.

6.35. Trybunał dość rzadko wykrywa przypadki podejrzewanych nadużyć

finansowych w ramach płatności bezpośrednich i płatności obszarowych nieobjętych
zobowiązaniami rolno-środowiskowo-klimatycznymi w ramach rozwoju obszarów
wiejskich. W tych obszarach rolnicy ogólnie składają prawidłowe wnioski lub popełniają
niewielkie błędy (zob. pkt 6.13 oraz 6.24).

6.36. Ryzyko wystąpienia nadużyć o istotnym wpływie jest większe w przypadku

płatności w ramach wsparcia rynku, inwestycji w ramach rozwoju obszarów wiejskich
oraz innych płatności, które są zasadniczo objęte współfinansowaniem na zasadzie
zwrotu kosztów. W tych obszarach Trybunał regularnie wykrywał i kwantyfikował
nieprawidłowe wydatki mające związek z przedstawianiem fałszywych,
nieprawidłowych lub niekompletnych deklaracji, potencjalnymi konfliktami interesów
i podejrzeniami o sztuczne stworzenie warunków uzyskania pomocy.

6.37. Ponieważ WPR jest objęta zarządzaniem dzielonym, za eliminowanie nadużyć

odpowiadają wspólnie Komisja i państwa członkowskie. W ramce 6.6 przedstawiono
rozwiązania stosowane obecnie w celu zwalczania nadużyć finansowych w ramach
WPR.

13

Koncepcję nadużycia finansowego przedstawiono szerzej w art. 3 ust. 2
dyrektywy (UE) 2017/1371.

14

Metodyka Trybunału dotycząca nadużyć finansowych została opracowana zgodnie ze
standardem ISSAI 1240. Bardziej szczegółowo opisano ją w pkt 28–30 załącznika 1.1.
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Ramka 6.6
Rozwiązania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych stosowane
przez Komisję i państwa członkowskie

Władze państw
członkowskich

DG AGRI
Strategia zwalczania nadużyć
finansowych – wersja trzecia
(2016)

OLAF

Seminaria dla agencji płatniczych
i jednostek certyfikujących na temat
typowych elementów wskazujących
na występowanie nadużyć

Analiza ryzyka nadużyć (2015)
Wytyczne w zakresie zwalczania
nadużyć (2014)

Narzędzie Arachne
do wykrywania
konfliktów interesów

Bazy danych ZSZiK:
LPIS
GSAA

Monitorowanie
z wykorzystaniem
obrazów pochodzących
z satelitów Sentinel

Komitet doradczy i grupy robocze

Odzyskiwanie nienależnych
kwot i kary

Zgłaszanie wykrytych
nieprawidłowości
(> 10 000 euro)

Elementy systemu

 Wytyczne
 Sprawozdawczość
 Narzędzia
Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Ocena istotności przypadków
nadużyć objętych
dochodzeniami

System zarządzania
nieprawidłowościami

Sprawozdania roczne
w sprawie ochrony interesów
finansowych Unii Europejskiej
– zwalczanie nadużyć
finansowych
(sprawozdania PIF)
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6.38. Za prowadzenie dochodzeń dotyczących nadużyć finansowych odpowiada

OLAF, który współpracuje w tym zakresie z krajowymi organami dochodzeniowymi.
DG AGRI podejmuje szereg działań w celu zmniejszenia ryzyka wystąpienia nadużyć
w wydatkach w ramach WPR, np. zapewnia szkolenia i wytyczne przedstawicielom
instytucji zarządzających i organów kontrolnych w państwach członkowskich,
rozpowszechnia wśród pracowników Dyrekcji wiedzę na temat elementów
wskazujących na wystąpienie nadużycia, wspiera rozwój ZSZiK i kontroli w formie
monitorowania oraz zachęca państwa członkowskie do korzystania z narzędzia Arachne
w ramach projektu pilotażowego uruchomionego w lutym 2019 r. Narzędzie Arachne
jest narzędziem informatycznym działającym w oparciu o kompleksową bazę danych
i zestaw wskaźników ryzyka, które może pomóc agencjom płatniczym wykrywać
projekty, beneficjentów i wykonawców obarczonych ryzykiem wystąpienia nadużyć,
konfliktów interesów i nieprawidłowości. Te projekty, beneficjentów i wykonawców
następnie poddaje się dalszej ocenie.

6.39. Na początku 2019 r. Trybunał opublikował sprawozdanie specjalne dotyczące
działań w zakresie zwalczania nadużyć finansowych w wydatkowaniu środków UE 15.
Trybunał wskazał w nim szereg problemów, jeśli chodzi o:
o

wiedzę Komisji na temat skali, charakteru i przyczyn nadużyć finansowych;

o

strategiczne podejście Komisji do zarządzania ryzykiem wystąpienia nadużyć;

o

uwagę, jaką poświęca się zapobieganiu nadużyciom;

o

wskaźnik odzyskiwania nienależycie wypłaconych środków.

6.40. W toku tegorocznej kontroli do celów poświadczenia wiarygodności Trybunał

stwierdził, że:
o

DG AGRI po raz ostatni dokonała aktualizacji własnej analizy ryzyka nadużyć
finansowych w 2016 r.;

o

ani OLAF, ani DG AGRI nie przeprowadziły analizy działań podejmowanych przez
państwa członkowskie w celu zapobiegania nadużyciom w wydatkach w ramach
WPR oraz zwalczania takich nadużyć;

15

Sprawozdanie specjalne nr 1/2019 pt. „Zwalczanie nadużyć finansowych w wydatkowaniu
środków UE – konieczne jest podjęcie działań”.
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o

pomimo zachęt ze strony DG AGRI (zob. pkt 6.38) większość agencji płatniczych
w niewielkim zakresie korzystała z narzędzia Arachne do wykrywania
potencjalnych zagrożeń. Zgodnie ze stanem na marzec 2020 r. 12 agencji
płatniczych w dziewięciu państwach członkowskich uczestniczyło w projekcie
pilotażowym o nazwie „Arachne for AGRI”.

6.41. W niedawno opublikowanej opinii w sprawie wniosku Komisji dotyczącego

rozporządzenia ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do WPR 16
Trybunał odnotował, że coraz większą uwagę zwraca się na płatności na rzecz osób
nieprowadzących faktycznie działalności rolniczej, które nabywały grunty rolne w celu
uzyskania płatności w ramach WPR. Stwierdził w niej także, że Komisja i prawodawcy
mogliby wykorzystać okres przejściowy na dokonanie oceny, czy wymagania zawarte
w definicjach „osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą”, „kwalifikującego się
hektara” oraz minimalnej „działalności rolniczej” we wnioskach legislacyjnych
w sprawie WPR po 2020 r. powinny zostać zmodyfikowane, tak aby uwzględnić
wspomniane ryzyko, w tym przez doprecyzowanie znaczenia pojęcia „gruntów, które
są w dyspozycji rolnika”, przy czym należy unikać nadmiernego zwiększania obciążenia
administracyjnego rolników.

16

Pkt 22 opinii nr 1/2020 w sprawie wniosku Komisji dotyczącego rozporządzenia
ustanawiającego przepisy przejściowe w odniesieniu do wspólnej polityki rolnej w 2021 r.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

6.42. Ogólne dowody kontroli uzyskane przez Trybunał i przedstawione

w niniejszym rozdziale (zob. pkt 6.8) wskazują, że poziom błędu nie był istotny
w przypadku obszaru niskiego ryzyka obejmującego płatności bezpośrednie, które
stanowią 70% płatności w dziale „Zasoby naturalne”, oraz że w obszarach wydatków
rozpoznanych przez Trybunał jako obszary wyższego ryzyka (rozwój obszarów
wiejskich, środki rynkowe, rybołówstwo, środowisko naturalne i działania w dziedzinie
klimatu), które stanowią 30% płatności w przedmiotowym dziale, wystąpił istotny
poziom błędu.

Zalecenia

6.43. W załączniku 6.3 przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie dwóch zaleceń ujętych w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2016 r.,
a także trzech spośród zaleceń sformułowanych przez Trybunał w sprawozdaniu
rocznym za 2017 r., które wymagały natychmiastowego podjęcia działań lub miały
zostać zrealizowane w ciągu 2019 r. Komisja zrealizowała w pełni cztery zalecenia,
a jedno – w przeważającej mierze.

6.44. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków

odnoszących się do 2019 r. Trybunał formułuje poniższe zalecenie.

Zalecenie 6.1
Komisja powinna częściej aktualizować własną analizę ryzyka występowania nadużyć
finansowych w ramach WPR, przeanalizować działania w zakresie zapobiegania
nadużyciom podejmowane przez państwa członkowskie i rozpowszechniać dobre
praktyki dotyczące wykorzystania narzędzia Arachne, tak aby jeszcze bardziej zachęcić
agencje płatnicze do stosowania tego rozwiązania.
Termin realizacji: 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 6.1 – Wyniki badania transakcji
2019

2018

251

251

1,9%

2,4%

LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH
Szacowany poziom błędu
Najwyższy poziom błędu (NWPB)
Najniższy poziom błędu (NNPB)

2,9%
0,8%
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Załącznik 6.2 – Informacje na temat działań unijnych
w państwach członkowskich
Przegląd płatności zrealizowanych w 2019 r. w poszczególnych państwach
członkowskich w ramach wydatków objętych zarządzaniem dzielonym w dziale
„Zasoby naturalne”
Kwoty w mln euro



Państwa członkowskie,
w których skontrolowano
transakcje

Źródła: mapa ogólna ©OpenStreetMap w ramach
licencji Creative Commons – Uznanie autorstwa
– Na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).

Państwo
członkowskie

Francja
Hiszpania
Niemcy
Włochy
Polska
Zjednoczone
Królestwo
Rumunia
Grecja
Węgry
Irlandia
Portugalia
Czechy
Austria
Bułgaria
Dania
Szwecja
Finlandia
Niderlandy
Słowacja
Litwa
Belgia
Chorwacja
Łotwa
Estonia
Słowenia
Cypr
Luksemburg
Malta

Łącznie
w dziale
„Zasoby
naturalne”

Płatności
bezpośrednie

Rozwój
obszarów
wiejskich

Środki
rynkowe

Rybołówstwo

9 747
7 017
6 214
5 772
4 563

6 935
5 101
4 794
3 634
3 387

2 224
1 166
1 274
1 449
1 092

520
588
116
631
28

68
162
30
58
56

4 053

3 186

774

40

53

2 870
2 559
1 819
1 546
1 360
1 268
1 255
1 221
975
943
890
811
665
658
632
619
475
277
264
80
48
31

1 847
1 982
1 265
1 200
671
854
691
785
822
688
523
680
445
469
488
279
253
133
135
49
33
5

967
484
511
324
523
394
538
406
101
226
351
90
209
181
79
300
206
125
120
21
14
19

42
57
37
-3
103
16
24
20
11
13
5
24
11
0
61
9
1
1
7
6
1
1

14
36
6
25
63
4
2
10
41
16
11
17
0
8
4
31
15
18
2
4
0
6

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych Komisji.

211

Załącznik 6.3 – Działania podjęte w związku z wcześniejszymi zaleceniami
Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

w trakcie realizacji
zrealizowane
w przeważającej
mierze

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1:

2016

Komisja powinna dokonać przeglądu podejścia
agencji płatniczych do klasyfikowania
i uaktualniania kategorii gruntów w ich
systemach LPIS oraz do przeprowadzania
wymaganych kontroli krzyżowych, tak aby
ograniczyć ryzyko błędu w płatnościach z tytułu
zazieleniania (zob. pkt 7.17 i 7.18, a także
ramka 7.5).

X

Zalecenie 2:
Komisja powinna zapewnić wytyczne
i rozpowszechniać przykłady dobrych praktyk
(np. wykorzystanie nowych technologii
informatycznych) wśród organów krajowych,
tak aby zagwarantować, że w toku
przeprowadzanych przez nie kontroli
wykrywane będą powiązania między
wnioskodawcami a innymi podmiotami
zaangażowanymi w realizację wspieranych
projektów (zob. pkt 7.26).

X

częściowo
zrealizowane

niezrealizowane

nie dotyczy

niewystarczające
dowody
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Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1:
Komisja powinna ocenić skuteczność działań
państw członkowskich mających na celu
wyeliminowanie przyczyn błędów
w płatnościach na środki rynkowe i rozwój
obszarów wiejskich, a także wydać dodatkowe
wytyczne w razie konieczności (zob.
pkt 7.18–7.24 i załącznik 7.4).
2017

X

Zalecenie 2:
Komisja powinna przeprowadzić pogłębioną
analizę jakości badania transakcji przez
jednostki certyfikujące (zob. pkt 7.32).

X

Zalecenie 3:
Komisja powinna kontrolować wdrażanie
działań naprawczych podjętych przez organy
państw członkowskich w przypadkach,
w których stwierdziła, że nie może polegać na
pracach jednostek certyfikujących lub może na
nich polegać w ograniczonym zakresie (zob.
pkt 7.34).

X

w trakcie realizacji
zrealizowane
w przeważającej
mierze

częściowo
zrealizowane

niezrealizowane

nie dotyczy

niewystarczające
dowody
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Rozdział 7
Bezpieczeństwo i obywatelstwo – dział 3 WRF
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Spis treści
Punkty

Wstęp

7.1.-7.6.

Krótki opis działu „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”

7.2.-7.5.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

Prawidłowość transakcji

7.6.
7.7.-7.8.

Badanie elementów systemów kontroli wewnętrznej

7.9.-7.13.

Przegląd prac prowadzonych przez instytucje audytowe
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i audytem wydatków

7.9.-7.11.

Przegląd przeprowadzonych przez Komisję ocen rocznych
sprawozdań z kontroli

7.12.-7.13.
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i inne mechanizmy zarządzania
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Wnioski i zalecenia
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Zalecenia

7.17.
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Wstęp
7.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące działu 3
WRF „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”. W ramce 7.1 zaprezentowano przegląd
głównych działań i wydatków w ramach tego działu w 2019 r.

Ramka 7.1
Dział 3 WRF „Bezpieczeństwo i obywatelstwo” – struktura wydatków
w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura wydatków
(w mld EUR)

Migracja i bezpieczeństwo
1,6 (45,3 %)




159,1

mld euro


Bezpieczeństwo i
obywatelstwo
3,3
2,0 %

Agencje
zdecentralizowane
1,0 (29,1 %)

Program „Żywność i pasze”
0,2 (7,6 %)
Program „Kreatywna Europa”
0,2 (7,3 %)
Inne⁽*⁾
0,3 (10,7 %)
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Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.
0

Płatności

1

(w mld EUR)
2

3

płatności
zaliczkowe⁽**⁾: 2,7

ogółem: 3,3

płatności
okresowe / płatności końcowe: 0,6
płatności…

Populacja
objęta kontrolą

rozliczenie zaliczek⁽***⁾: 1,6

ogółem: 3,0

doroczne decyzje w sprawie zatwierdzenia krajowych zestawień wydatków
dot. FAMI/ISF: 0,8

Dane obejmują wydatki na programy dotyczące konsumentów, sprawiedliwości, praw, równości
i obywatelstwa.
(**)
Płatności zaliczkowe obejmują płatności w ramach zarządzania dzielonego na okres
programowania 2014–2020, które nie zostały uwzględnione w zestawieniach wydatków leżących u
podstaw pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności zatwierdzonych przez
Komisję w 2019 r.
(***)
Rozliczenia płatności zaliczkowych zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u
podstaw rozliczeń (szczegółowe informacje – zob. pkt 11 załącznika 1.1).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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Krótki opis działu „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”

7.2. Dział ten obejmuje różne obszary polityki, których wspólnym celem jest

wzmocnienie koncepcji „obywatelstwa europejskiego” poprzez stworzenie obszaru
wolności, sprawiedliwości i bezpieczeństwa pozbawionego granic wewnętrznych.

7.3. Jak pokazano w ramce 7.1, największym obszarem wydatków w tym dziale jest

migracja i bezpieczeństwo. Większość wydatków pochodzi zatem z zaledwie dwóch
funduszy – Funduszu Azylu, Migracji i Integracji (FAMI) 1 oraz Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego (ISF) 2. Zarządzanie większością środków w ramach funduszy FAMI i ISF
odbywa się w trybie dzielonym z udziałem państw członkowskich (lub państw
stowarzyszonych) i Dyrekcji Generalnej ds. Migracji i Spraw Wewnętrznych (DG HOME)
Komisji. Celem funduszu FAMI jest wspieranie skutecznego zarządzania przepływami
migracyjnymi oraz wypracowanie wspólnego unijnego podejścia do kwestii azylu
i imigracji. Z kolei ogólnym celem ISF jest zapewnienie bezpieczeństwa w UE przy
jednoczesnym ułatwianiu legalnego podróżowania i poszanowaniu podstawowych
wolności i praw człowieka. Składają się na niego dwa instrumenty 3 – jeden dotyczący
granic i wiz, a drugi – policji. Pierwszy z nich zapewnia wsparcie na rzecz
zintegrowanego zarządzania granicami oraz rozwoju wspólnej polityki wizowej, drugi
natomiast jest skoncentrowany na współpracy organów ścigania i zwiększaniu
zdolności do zarządzania ryzykiem w zakresie polityki bezpieczeństwa i zarządzania
kryzysowego.

7.4. W szóstym roku siedmioletniego okresu programowania państwa członkowskie

przyspieszyły wdrażanie odnośnych programów krajowych. Znaczna kwota środków
nadal nie została wypłacona i wciąż istotne jest, aby w miarę zbliżania się końca
programów nie zwiększać presji ciążącej na władzach krajowych. W ramce 7.2
przedstawiono podsumowanie wydatków, które państwa członkowskie zgłosiły Komisji
od początku okresu programowania w celu uzyskania ich zwrotu.

1

Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 516/2014 ustanawiające
Fundusz Azylu, Migracji i Integracji.

2

Te dwa fundusze zastąpiły program SOLID realizowany w poprzednim okresie
programowania.

3

Zob. rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 515/2014 ustanawiające,
w ramach Funduszu Bezpieczeństwa Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia
finansowego w zakresie granic zewnętrznych i wiz oraz rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 513/2014 ustanawiające, w ramach Funduszu Bezpieczeństwa
Wewnętrznego, instrument na rzecz wsparcia finansowego współpracy policyjnej,
zapobiegania i zwalczania przestępczości oraz zarządzania kryzysowego.
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Ramka 7.2
Wydatkowanie na rzecz programów krajowych finansowanych
z FAMI i ISF przebiega szybciej, lecz dostępne środki budżetowe też
wciąż rosną
(w mln EUR)

Skumulowana kwota wydatków z FAMI
3 600
3 200
2 800

2 037

2 400
1 957

2 000
1 600

1 263
1 510

1 200
800
400
0

529
102
2014-2015

952
733

475
63

460

1 055

248

2014-2016

2014-2017

548

1 540
896
2014-2018(*)

Wydatki z FAMI/ISF na poziomie państwa członkowskiego są zgłaszane Komisji i zatwierdzane
przez nią w roku następującym po roku, w którym zostały poniesione. W związku z tym
sprawozdanie Komisji za 2019 r. obejmuje wydatki państw członkowskich poniesione w 2018 r.
(*)

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.
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7.5. Istotną część tego działu stanowią ponadto środki finansowe na rzecz

14 agencji zdecentralizowanych 4, które to agencje zajmują się realizacją
najważniejszych priorytetów UE w obszarach migracji i bezpieczeństwa, współpracy
sądowej oraz zdrowia. Na kolejną część składają się program „Żywność i pasze”,
którego celem jest zapewnienie zdrowia ludzi, zwierząt i roślin na wszystkich etapach
łańcucha dostaw żywności, oraz program „Kreatywna Europa”, czyli unijny program
ramowy na rzecz wsparcia kultury i sektora audiowizualnego. Ponadto finansowaniem
z budżetu omawianego działu objęta jest grupa programów, których wspólnym celem
jest zwiększenie bezpieczeństwa i umocnienie koncepcji obywatelstwa w UE poprzez
działania na rzecz sprawiedliwości, konsumentów oraz praw, równości i obywatelstwa.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

7.6. Stosując podejście kontrolne i metodykę kontroli przedstawione

w załączniku 1.1 Trybunał zbadał następujące elementy w odniesieniu do omawianego
działu WRF za 2019 r.:
a)

próbę 19 transakcji dobraną tak, by wyniki jej kontroli stanowiły wkład w ogólne
poświadczenie wiarygodności wydawane przez Trybunał, nie zaś tak, by była
reprezentatywna dla wydatków w ramach przedmiotowego działu WRF. Z tego
względu Trybunał nie oszacował poziomu błędu dla tego działu WRF. Próba
obejmowała osiem transakcji zrealizowanych w trybie zarządzania dzielonego
z państwami członkowskimi 5, osiem transakcji zrealizowanych w ramach
zarządzania bezpośredniego oraz jedną transakcję w ramach zarządzania
pośredniego sprawowanego przez Komisję, a także dwie transakcje obejmujące
rozliczenie zaliczek na rzecz agencji;

4

Obszar zdrowia: ECDC, EFSA, EMA, ECHA. Obszar spraw wewnętrznych: Frontex, EASO,
Europol, CEPOL, eu-LISA, EMCDDA. Obszar sprawiedliwości: Eurojust, FRA, EIGE, EPPO.
Specjalne sprawozdania roczne Trybunału dotyczące działalności każdej z tych agencji wraz
z opiniami na temat legalności i prawidłowości ich działań są dostępne na stronie
internetowej Trybunału.

5

W Niemczech, Grecji, we Włoszech, na Cyprze, Litwie, w Polsce, Słowenii i Zjednoczonym
Królestwie.
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b)

wybrane systemy, w ramach których Trybunał ocenił następujące kwestie:
(i)

czy roczne sprawozdania z kontroli przedłożone przez osiem instytucji
audytowych 6 w odniesieniu do rocznych zestawień wydatków za 2018 r.
dotyczących FAMI i ISF spełniały wymogi przewidziane w przepisach 7;

(ii) czy prace związane z audytem wydatków prowadzone przez wspomniane
wyżej instytucje audytowe i zastosowane przez te instytucje procedury
przedstawiania wiarygodnej opinii audytowej były odpowiednie i zgodne
z przepisami;
(iii) czy oceny zgodności, którymi DG HOME objęła roczne sprawozdania
z kontroli przedłożone przez wszystkie instytucje audytowe prowadzące
prace w związku z FAMI i ISF były właściwe oraz czy objęły wszystkie istotne
aspekty natury prawnej;
c)

prawidłowość informacji przedstawionych w rocznych sprawozdaniach
z działalności DG HOME i Dyrekcji Generalnej ds. Sprawiedliwości i Konsumentów
(DG JUST), a także uwzględnienie przedmiotowych informacji w rocznym
sprawozdaniu Komisji na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników.

6

W tych samych państwach członkowskich, z których pochodziło osiem transakcji dobranych
do próby.

7

Rozporządzenie delegowane Komisji (UE) 2018/1291 z dnia 16 maja 2018 r. zmieniające
rozporządzenie delegowane (UE) nr 1042/2014 uzupełniające rozporządzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) nr 514/2014 w odniesieniu do wyznaczenia organów
odpowiedzialnych oraz ich obowiązków w dziedzinie zarządzania i kontroli, a także
w odniesieniu do statusu i obowiązków organów audytowych.
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Prawidłowość transakcji
7.7. Błędy wystąpiły w siedmiu (37%) spośród 19 zbadanych transakcji. Trybunał

wykrył trzy błędy kwantyfikowalne, które miały wpływ na kwoty wydatkowane
z budżetu UE. Przykład przedstawiono w ramce 7.3 poniżej.

Ramka 7.3
Zawyżone koszty wynagrodzenia
Skontrolowany przez Trybunał projekt sfinansowany ze środków FAMI był
realizowany na Cyprze przez organizację międzynarodową. Jego celem było
zapewnienie informacji, zindywidualizowanego doradztwa i wsparcia migrantom
pragnącym wrócić do kraju pochodzenia. Kontrolerzy Trybunału przeanalizowali
paski wynagrodzenia, arkusze czasu pracy, płatności i zapisy księgowe dotyczące
pięciu osób zatrudnionych bezpośrednio przy realizacji projektu. Organizacja
zwróciła się o zwiększenie środków o 6% kosztów całkowitego wynagrodzenia
brutto, aby pokryć świadczenia z tytułu końca umowy, które w rzeczywistości
pracownikom tym nie przysługiwały. Wspomniana kwota nie należała zatem do
kosztów właściwych temu projektowi i nie spełniała warunków definicji kosztów
bezpośrednich stanowiących wydatki kwalifikowalne. Całkowite koszty projektu
zostały w związku z tym zawyżone.

7.8. Trybunał stwierdził także cztery przypadki nieprzestrzegania przepisów prawa,

które nie miały jednak wpływu na budżet UE. Podobnie jak w poprzednich latach
przypadki te odnosiły się do przepisów dotyczących wyboru projektów i udzielania
zamówień publicznych. Nieprzestrzeganie tych przepisów może stanowić naruszenie
zasady należytego zarządzania środkami wydatkowanymi przez UE i mieć potencjalnie
negatywny wpływ na kwalifikowalność zadeklarowanych wydatków.
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Badanie elementów systemów kontroli
wewnętrznej
Przegląd prac prowadzonych przez instytucje audytowe
w związku z rocznymi sprawozdaniami z kontroli i audytem
wydatków

7.9. Trybunał skontrolował prace przeprowadzone przez osiem instytucji

odpowiedzialnych za audyt rocznych zestawień wydatków dotyczących FAMI/ISF 8
sporządzonych przez odpowiednie państwa członkowskie oraz za przedłożenie Komisji
rocznego sprawozdania z kontroli. Celem było uzyskanie potwierdzenia, że
wspomniane instytucje audytowe:
a)

objęły audytem wszystkie rodzaje płatności dokonanych przez organy
odpowiedzialne za wdrażanie funduszy;

b)

zastosowały właściwą metodę doboru próby;

c)

dobrały do próby wystarczającą liczbę transakcji, aby sformułować wnioski na
temat całej populacji;

d)

prawidłowo obliczyły9 poziom błędu;

e)

ustanowiły odpowiednie procedury przedstawiania wiarygodnej opinii audytowej
oraz sprawozdań z audytu 10.

7.10. Wszystkie instytucje audytowe opracowały i wdrożyły szczegółowe procedury
o dostatecznej jakości, aby prowadzić sprawozdawczość zgodnie z przepisami.
Trybunał stwierdził niedociągnięcia, które jednak nie mają na tyle istotnego wpływu na
zestawienia wydatków, by podważyć wnioski wyciągnięte przez instytucje audytowe.
Ustalenia Trybunału przedstawiono w ramce 7.4 poniżej.

8

W Niemczech, Grecji, we Włoszech, na Cyprze, Litwie, w Polsce i Zjednoczonym Królestwie
w odniesieniu do FAMI, w Słowenii – w odniesieniu do ISF.

9

Zgodnie z wymogami przewidzianymi w rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE)
2018/1291.

10

Zgodnie z 14. kluczowym wymogiem dotyczącym systemów zarządzania i kontroli – zob.
załącznik do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE) 2017/646.
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Ramka 7.4
Niedociągnięcia w rocznych sprawozdaniach z kontroli
Niedociągnięcia

Państwo
członkowskie

Problemy związane z doborem próby
– zastosowanie metody doboru próby
na podstawie analizy ryzyka zamiast
losowego doboru próby,
nieprawidłowe wartości wykorzystane
do określenia rozmiaru próby

Słowenia

Organ odpowiedzialny przedłożył
instytucji audytowej projekt
zestawienia wydatków przed
ukończeniem prowadzonych przez
siebie kontroli na miejscu. Stworzyło to
ryzyko, że instytucja audytowa
przeprowadzi audyt w odniesieniu do
niewłaściwego zestawienia wydatków.

Włochy,
Słowenia

Nieprawidłowe obliczenie
i przedstawienie łącznego poziomu
błędu lub poziomu błędu rezydualnego

Niemcy,
Włochy

Z populacji kontrolnej wyłączono
pomoc techniczną, o czym nie
poinformowano w rocznym
sprawozdaniu z kontroli

Słowenia

Z populacji kontrolnej wyłączono
częściowo płatności zaliczkowe, o czym
nie poinformowano w rocznym
sprawozdaniu z kontroli

Niemcy

Na potrzeby doboru próby projekty
przydzielono do dwóch podgrup
(płatności zaliczkowe i poniesione
wydatki). Nie we wszystkich
przypadkach prawidłowo dokonano
tego podziału.

Cypr

Potencjalny
wpływ

Niewiarygodność
zgłoszonych
danych
Ograniczona
pewność uzyskana
w wyniku prac
instytucji
audytowej
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7.11. Trybunał wybrał 62 dokumentacje z audytów sporządzone przez wspomniane

osiem instytucji audytowych i sprawdził na ich podstawie, czy procedury audytu były
odpowiednie i czy obejmowały one wszystkie kryteria kwalifikowalności przewidziane
w rozporządzeniach dotyczących FAMI/ISF 11. Ogólnie rzecz biorąc, Trybunał ustalił, że
instytucje audytowe opracowały szczegółowe programy audytu i listy kontrolne na
poparcie formułowanych przez siebie wniosków. W wyniku prac kontrolerzy Trybunału
stwierdzili jednak niedociągnięcia przedstawione w ramce 7.5.

Ramka 7.5
Niedociągnięcia w pracach instytucji audytowych
Niedociągnięcia
Audytorzy nie we wszystkich
przypadkach skontrolowali wszystkie
kryteria wyboru projektów lub
udzielenia zamówienia

Włochy, Cypr

Niewystarczająca ścieżka audytu lub
niedostateczne udokumentowanie
prac audytowych

Grecja, Cypr,
Litwa,
Zjednoczone
Królestwo

Audytorzy nie we wszystkich
przypadkach skontrolowali wszystkie
dostępne istotne dowody w celu
potwierdzenia kwalifikowalności grup
docelowych i zgłoszonych wydatków
bądź racjonalności kosztów

11

Państwo
członkowskie

Włochy, Cypr

Potencjalny wpływ

Niewykrycie
wydatków
niekwalifikowalnych
Niewiarygodne
wnioski z audytu
Ograniczona
pewność uzyskana
w wyniku prac
instytucji audytowej

Zob. 12. kluczowy wymóg w załączniku do rozporządzenia wykonawczego Komisji (UE)
2017/646.
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Przegląd przeprowadzonych przez Komisję ocen rocznych
sprawozdań z kontroli

7.12. Trybunał przeprowadził przegląd ocen zgodności, którymi DG HOME objęła

roczne sprawozdania z kontroli sporządzone przez instytucje audytowe, i zbadał, w jaki
sposób wspomniana dyrekcja generalna wykorzystała te sprawozdania do rozliczenia
krajowych zestawień wydatków dotyczących FAMI/ISF za 2018 r. W tym celu Trybunał
wybrał 12 sprawozdań 12 i przeanalizował powiązane z nimi kontrole przeprowadzone
przez DG HOME. Ustalił on, że poszczególne oceny były odpowiednio
ustrukturyzowane i szczegółowe, a także objęły wszystkie istotne aspekty natury
prawnej. DG HOME właściwie wykorzystała informacje zawarte w sprawozdaniach
z kontroli przy podejmowaniu decyzji w sprawie rozliczenia zestawień wydatków.

7.13. W wyniku kontroli Trybunał stwierdził jednak dwa niedociągnięcia,

przedstawione w ramce 7.6, które mogły zmniejszyć stopień, w jakim Komisja może
oprzeć się na rocznych sprawozdaniach z kontroli.

12

Z Bułgarii, Czech, Francji, Niderlandów, Austrii, Portugalii i ze Słowacji w odniesieniu do
FAMI; z Estonii, Hiszpanii, Islandii, Malty i Finlandii w odniesieniu do ISF.
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Ramka 7.6
Niedociągnięcia związane z przeprowadzonymi przez Komisję
ocenami rocznych sprawozdań z kontroli
Niedociągnięcia

Potencjalny wpływ

Nie wszystkie organy odpowiedzialne stosują taką samą
definicję „płatności okresowej” 13

Wartość
i kompletność
zgłoszonych
danych mogą być
ograniczone

Komisja nie wydała wytycznych dla instytucji audytowych
dotyczących sposobu obliczania minimalnego zakresu
audytu określonego na poziomie 10%14 w sytuacji, gdy
instytucje te dokonują doboru podpróby. W niektórych
przypadkach Komisja stwierdziła, że prace
przeprowadzone przez instytucje audytowe były
niewystarczające.

Brak pewności co
do wiarygodności
wniosków z audytu

13

We wzorze wniosku o płatność salda rocznego w ramach funduszy FAMI/ISF płatność
okresową zdefiniowano jako zwrot wydatków poniesionych przez beneficjenta projektu
będącego w toku. W niektórych państwach członkowskich przyjmuje się także, że płatności
zaliczkowe mogą stanowić płatność okresową, a Trybunał ustalił, że w jeszcze innych
państwach członkowskich dokonano szeregu płatności okresowych przed rozliczeniem
zaliczek.

14

Art. 14 ust. 4 rozporządzenia delegowanego Komisji (UE) 2018/1291.
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Roczne sprawozdania z działalności
i inne mechanizmy zarządzania
7.14. Trybunał dokonał przeglądu rocznych sprawozdań z działalności DG HOME

i DG JUST i nie znalazł informacji, które mogłyby zaprzeczać jego ustaleniom. Niemniej
jednak dobrana przez Trybunał ograniczona próba w odniesieniu do 2019 r. (19
transakcji) nie stanowi wystarczającej podstawy do porównania wyników kontroli
przeprowadzonej przez Trybunał z informacjami na temat prawidłowości wydatków
podanymi przez te dwie dyrekcje generalne.

7.15. Trybunał dokonał przeglądu oszacowanych przez DG HOME i DG JUST kwot

obarczonych ryzykiem w momencie dokonywania płatności i w momencie zamknięcia.
Stwierdził, że zostały one obliczone zgodnie z wewnętrzną metodyką i odpowiednio
ujęte w sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników.
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Wnioski i zalecenia
7.16. Zakres kontroli w odniesieniu do działu 3 WRF „Bezpieczeństwo

i obywatelstwo” (zob. pkt 7.6) określono tak, by wyniki kontroli stanowiły wkład
w ogólne poświadczenie wiarygodności wydawane przez Trybunał, nie zaś tak, by
zakres ten był reprezentatywny dla wydatków w ramach przedmiotowego działu WRF.
Z tego względu Trybunał nie oszacował poziomu błędu dla tego działu WRF.
Przeprowadzone przez Trybunał badanie transakcji i systemów wykazało jednak, że
istnieją trzy obszary, w których możliwa jest poprawa (zob. pkt 7.10-7.13).

Zalecenia

7.17. Na podstawie ustaleń odnoszących się do 2019 r. Trybunał zaleca, co

następuje:

Zalecenie 7.1 – Zakres audytu
Komisja powinna wydać wytyczne dla instytucji audytowych prowadzących
w państwach członkowskich prace w związku z FAMI i ISF, które dotyczyłyby sposobu
obliczania zakresu audytu w sytuacji, gdy instytucje te dokonują doboru podpróby.
Komisja powinna zapewniać doradztwo w celu zagwarantowania, aby dobrana próba
była wystarczająca i odpowiednia, a tym samym dawała audytorowi rozsądną
podstawę do wyciągnięcia wniosków na temat całej populacji kontrolnej.
Termin realizacji: w trakcie 2021 r.

Zalecenie 7.2 – Dobór próby
Komisja powinna przypomnieć instytucjom audytowym w państwach członkowskich,
prowadzącym prace w związku z FAMI i ISF, że są one zobowiązane do przestrzegania
wskazówek Komisji w odniesieniu do doboru próby i obliczania poziomu błędu.
W szczególności należy stosować losowy dobór próby, zapewnić możliwość doboru
każdej jednostki próby w populacji i, w stosownych przypadkach, ekstrapolować
wszystkie błędy na odpowiednią populację.
Termin realizacji: w trakcie 2021 r.
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Zalecenie 7.3 – Ścieżka audytu
Komisja powinna wydać wytyczne dla instytucji audytowych prowadzących
w państwach członkowskich prace w związku z FAMI i ISF, w których poleciłaby im, aby
dokumentowały – w wystarczający i odpowiedni sposób – rodzaj, harmonogram
i zakres stosowanych przez siebie procedur audytu, uzyskane rezultaty oraz
zgromadzone dowody kontroli.
Termin realizacji: w trakcie 2021 r.
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Rozdział 8
Globalny wymiar Europy – dział 4 WRF
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Wstęp
8.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące działu 4
WRF „Globalny wymiar Europy”. W ramce 8.1 zaprezentowano przegląd głównych
działań i wydatków w ramach tego działu w 2019 r.

Ramka 8.1
Dział 4 WRF „Globalny wymiar Europy” – struktura wydatków w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura wydatków
(w mld EUR)
Instrument Finansowania
Współpracy na rzecz Rozwoju
(DCI)
2,6 (26,0%)

159,1

Europejski Instrument Sąsiedztwa
(ENI)
2,1 (20,6%)

mld EUR

Instrument Pomocy
Przedakcesyjnej (IPA)
1,6 (15,7%)

Globalny wymiar
Europy
10,1
6,3 %

Pomoc humanitarna
2,1 (20,4%)
Inne działania i programy
1,7 (17,3%)

Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.
0

2

Płatności

Populacja objęta
kontrolą

4

(w mld EUR)
6

8

10

ogółem: 10,1

płatności zaliczkowe⁽*⁾: 7,3

płatności okresowe /
płatności końcowe: 2,8

rozliczenie zaliczek⁽*⁾: 5,2

ogółem: 8,2

wypłaty środków z funduszy powierniczych: 0,2

Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe informacje –
zob. pkt 11 załącznika 1.1).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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Krótki opis działu „Globalny wymiar Europy”

8.2. Dział „Globalny wymiar Europy” obejmuje wydatki na wszystkie działania

zewnętrzne (politykę zagraniczną) finansowane z budżetu ogólnego UE. Polityka ta ma
na celu:
—

propagowanie poza granicami UE wartości unijnych, takich jak demokracja,
praworządność i poszanowanie praw człowieka, a także podstawowych wolności;

—

rozwiązywanie największych problemów globalnych, takich jak zmiana klimatu czy
utrata różnorodności biologicznej;

—

zwiększanie wpływu unijnej współpracy na rzecz rozwoju, której celem jest pomoc
w eliminowaniu ubóstwa i wspieranie dobrobytu;

—

promowanie stabilności i bezpieczeństwa w krajach kandydujących i krajach
objętych europejską polityką sąsiedztwa;

—

wzmacnianie europejskiej solidarności w sytuacjach klęsk żywiołowych i katastrof
spowodowanych przez człowieka;

—

poprawę zdolności w zakresie zapobiegania kryzysom i rozwiązywania konfliktów,
utrzymywanie pokoju, wzmocnienie bezpieczeństwa międzynarodowego
i zacieśnianie współpracy międzynarodowej;

—

promowanie na arenie międzynarodowej interesów UE i interesów, które UE
dzieli z państwami trzecimi, przez wspieranie zewnętrznego wymiaru polityki UE.

8.3. Dyrekcje generalne i służby zaangażowane w wykonanie budżetu w zakresie

działań zewnętrznych to przede wszystkim: Dyrekcja Generalna ds. Współpracy
Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO), Dyrekcja Generalna ds. Polityki Sąsiedztwa
i Negocjacji w sprawie Rozszerzenia (DG NEAR), Dyrekcja Generalna ds. Prowadzonych
przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO), Dyrekcja
Generalna ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (DG REGIO) oraz Służba ds. Instrumentów
Polityki Zagranicznej (FPI).
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8.4. W 2019 r. płatności w dziale „Globalny wymiar Europy” wyniosły 10,1 mld

euro 1 i zostały zrealizowane w ponad 150 krajach z wykorzystaniem różnych
instrumentów (zob. ramka 8.1) i metod realizacji takich jak zamówienia na roboty
budowlane / realizacja dostaw / świadczenie usług, dotacje, specjalne pożyczki,
gwarancje kredytowe i pomoc finansowa, wsparcie budżetowe i inne ukierunkowane
formy pomocy budżetowej (zob. załącznik 8.1).

Zakres kontroli i podejście kontrolne

8.5. Stosując podejście kontrolne i metodykę kontroli przedstawione

w załączniku 1.1, Trybunał zbadał następujące elementy w odniesieniu do
omawianego działu WRF za 2019 r.:
a)

próbę 68 transakcji powiększoną o siedem transakcji pochodzących z badań
poziomu błędu rezydualnego 2, które zostały dostosowane 3, tak aby zrównoważyć
ograniczenia w zakresie metodyki. Próbę transakcji dobrano tak, by wyniki jej
kontroli stanowiły wkład w ogólne poświadczenie wiarygodności wydawane przez
Trybunał, nie zaś tak, by była reprezentatywna dla wydatków w ramach działu 4

1

Kwota ta obejmuje ostatecznie wykonane płatności, w tym dochody przeznaczone na
określony cel.

2

DG NEAR i DG DEVCO rokrocznie zlecają przeprowadzenie badań poziomu błędu
rezydualnego w celu oszacowania poziomu błędu pozostałego po zakończeniu wszystkich
kontroli zarządczych, które miały za zadanie zapobieżenie błędom lub ich wykrycie
i skorygowanie w całym obszarze odpowiedzialności dyrekcji. Badanie poziomu błędu
rezydualnego nie ma charakteru usługi atestacyjnej ani kontroli – prowadzone jest
w oparciu o odnośną metodykę i wytyczne z podręczników udostępnionych przez
odpowiednie DG.

3

Przeprowadzone przez Trybunał przeglądy badań poziomu błędu rezydualnego wykazały, że
w metodyce przyjętej przez DG DEVCO na potrzeby swojego badania założono dużo
mniejszą liczbę kontroli na miejscu niż w przypadku prac kontrolnych Trybunału. Ponadto
w badaniach poziomu błędu rezydualnego DG DEVCO i DG NEAR przewidziano mniejszy
zakres badania postępowań o udzielenie zamówienia. Z tego względu, podobnie jak
w ubiegłym roku, Trybunał dostosował wyniki badania poziomu błędu rezydualnego tak,
aby odzwierciedlić skalę niezgodności z przepisami dotyczącymi udzielania zamówień
publicznych. Dostosowania tego dokonano na podstawie ustaleń Trybunału dotyczących
działu „Globalny wymiar Europy”, poczynionych w ramach kontroli do celów poświadczenia
wiarygodności za lata 2014–2019, jak również na podstawie badania transakcji, które
zostały wybrane w ramach badań poziomu błędu rezydualnego za poprzednie lata (zob.
pkt 8.18).
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WRF „Globalny wymiar Europy”. Z tego względu Trybunał nie oszacował poziomu
błędu dla tego działu WRF. Próba transakcji dobrana przez Trybunał składała się
z 22 transakcji dokonanych przez DG NEAR, 25 transakcji DG DEVCO, 10 transakcji
DG ECHO i 11 innych transakcji. Ponadto Trybunał uwzględnił w swojej próbie
siedem transakcji pochodzących z części populacji kontrolnej (10%), która została
objęta badaniami poziomu błędu rezydualnego przeprowadzonymi przez DG
NEAR i DG DEVCO w 2019 r.;
b)

4

informacje na temat prawidłowości wydatków przedstawione w rocznych
sprawozdaniach z działalności DG NEAR i DG DEVCO 4, a także uwzględnienie
przedmiotowych informacji w rocznym sprawozdaniu Komisji na temat
zarządzania budżetem UE i jego wyników.

Prace dotyczące rocznego sprawozdania z działalności DG DEVCO przedstawiono
szczegółowo w sprawozdaniu rocznym Trybunału dotyczącym ósmego, dziewiątego,
dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu Rozwoju.
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Prawidłowość transakcji
8.6. Błędy wystąpiły w 22 (32,4%) spośród 68 zbadanych transakcji. Trybunał wykrył

11 błędów kwantyfikowalnych, które miały wpływ finansowy na kwoty wydatkowane
z budżetu UE. Wykrył także 11 przypadków nieprzestrzegania przepisów prawnych
i finansowych. Ponieważ próba nie miała być reprezentatywna dla wydatków w ramach
tego działu, Trybunał nie oszacował ogólnego poziomu błędu. Podczas badania tych
transakcji Trybunał wskazał przykłady skutecznych systemów kontroli wewnętrznej,
z których jeden opisano w ramce 8.2. W ramce 8.3 i ramce 8.4 przedstawiono
ustalenia Trybunału dotyczące wydatków niekwalifikowalnych.

Ramka 8.2
Skuteczne kontrole wniosków o płatności w ramach zarządzania
pośredniego przeprowadzane przez Komisję
DG NEAR
UE sfinansowała działanie o wartości 4,5 mln euro mające na celu wspieranie
konkurencyjności MŚP w Gruzji w ramach programu działań przystosowawczych na
rzecz pogłębionej i kompleksowej strefy wolnego handlu (DCFTA). Komisja podpisała
umowę o delegowaniu zadań z bankiem rozwoju i zrealizowała działanie w trybie
zarządzania pośredniego. Następnie rozpatrzyła wniosek o płatność złożony przez
bank, w którym wnioskował on o rozliczenie już poniesionych zadeklarowanych
kosztów. Trybunał skontrolował rozliczenie wydatków dokonane przez Komisję
w związku z tym wnioskiem o płatność.
Komisja przeanalizowała sprawozdanie finansowe banku i stwierdziła, że beneficjent
ujął w nim płatności zaliczkowe wraz z już poniesionymi kosztami. Ponieważ
płatności zaliczkowe nie mogą zostać uznane za poniesione koszty, nie powinny być
uwzględnione w kwocie ujętej we wniosku. Po dogłębnej analizie Komisja odliczyła
ponad 80 000 euro od kwoty z wniosku.
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Ramka 8.3
Brak systemu rejestracji czasu pracy
FPI
Trybunał skontrolował wydatki zadeklarowane przez organizację non-profit
w ramach umowy o udzielenie dotacji podpisanej z Komisją. Działanie miało na celu
zapobieganie brutalnemu ekstremizmowi u południowych granic Tunezji. Łączny
szacowany koszt działania wynosił 1,2 mln euro, przy czym kwota ta została w całości
pokryta z budżetu unijnego.
Ze zbadanej przez Trybunał dokumentacji poświadczającej wynika, że brak było
systemu rejestracji czasu pracy, który uzasadniałby podział kosztów pomiędzy różne
projekty i potwierdził faktyczny czas pracy, jaki przeznaczono na skontrolowany
projekt. Ten brak ścieżki kontroli spowodował, że Trybunał nie był w stanie
zweryfikować poprawności wydatków o wartości 12 800 euro z łącznej
skontrolowanej kwoty 970 000 euro, w związku z czym ta kwota wydatków była
nieprawidłowa. Brak systemu rejestracji czasu pracy stanowił także naruszenie
warunków umownych i wewnętrznej polityki beneficjenta.
W 2019 r. Trybunał stwierdził też problemy dotyczące rejestracji czasu pracy
w trzech innych transakcjach zarządzanych przez DG NEAR, DG CLIMA i DG ECHO.

Ramka 8.4
Niekwalifikowalny podatek VAT zadeklarowany w ramach projektu
DG DEVCO
Trybunał skontrolował wydatki zadeklarowane przez międzynarodowy bank rozwoju
w związku z umową o delegowaniu zadań podpisaną z Komisją, które dotyczyły
działania mającego na celu wsparcie programu inwestycji infrastrukturalnych w RPA.
Łączny szacowany budżet projektu wynosił ponad 99 mln euro i pochodził w całości
ze środków UE.
Z dokumentacji poświadczającej wynikało, że łączna skontrolowana kwota wydatków
wynosząca 3,6 mln euro obejmowała niekwalifikowalny podatek VAT w wysokości
ponad 300 000 euro.
W 2019 r. Trybunał wykrył problemy dotyczące podatku VAT w kolejnej transakcji
zarządzanej przez DG ECHO.
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8.7. W dwóch obszarach wydatków transakcje są w mniejszym stopniu obarczone

ryzykiem błędu wynikającym z warunków płatności. Obszary te to: (i) wsparcie
budżetowe i (ii) projekty realizowane przez organizacje międzynarodowe
z zastosowaniem tzw. podejścia założeniowego. W 2019 r. Trybunał skontrolował dwie
transakcje w ramach wsparcia budżetowego oraz 25 projektów zarządzanych przez
organizacje międzynarodowe, w tym osiem transakcji z wykorzystaniem podejścia
założeniowego (zob. pkt 8.10). W obszarach tych nie wykrył on żadnych błędów.

8.8. Wsparcie budżetowe to wkład przekazywany do budżetu ogólnego państwa lub
do budżetu przeznaczonego na realizację określonej polityki lub celu. Płatności
w ramach wsparcia budżetowego finansowane z budżetu ogólnego UE wyniosły
w 2019 r. 824 mln euro. Trybunał zbadał, czy Komisja przestrzegała warunków
dokonywania płatności w ramach wsparcia budżetowego na rzecz krajów partnerskich
oraz czy sprawdziła, czy spełniono ogólne warunki kwalifikowalności (takie jak
zadowalająca poprawa w zarządzaniu finansowym w sektorze publicznym).

8.9. Ponieważ jednak przepisy prawne pozostawiają szerokie pole do interpretacji,

Komisja ma znaczną swobodę przy ocenie, czy te ogólne warunki zostały spełnione.
Prowadzona przez Trybunał kontrola w zakresie prawidłowości wydatków nie może
wykraczać poza moment, w którym Komisja wypłaca pomoc krajowi otrzymującemu,
jako że po przekazaniu środków są one włączane do budżetu tego kraju 5.

8.10. Zgodnie z podejściem założeniowym w sytuacji gdy wkłady wnoszone przez

Komisję na rzecz projektów z udziałem wielu darczyńców są łączone ze środkami
przekazanymi przez innych darczyńców i nie są zarezerwowane na ściśle określone
i dające się wyodrębnić pozycje wydatków, Komisja przyjmuje, że zachowano zgodność
z unijnymi zasadami kwalifikowalności, pod warunkiem że łączna kwota pochodząca
z różnych źródeł obejmuje wydatki kwalifikowalne wystarczające do pokrycia wkładu
UE. Trybunał uwzględnił to podejście w badaniach bezpośrednich. Płatności z budżetu
ogólnego UE na rzecz organizacji międzynarodowych wyniosły w 2019 r. 3,2 mld euro.
Trybunał nie jest w stanie określić, do jakiego odsetka tej kwoty odnosi się podejście
założeniowe, gdyż Komisja nie monitoruje osobno tej kwestii.

5

Kwestia wydajności i skuteczności wsparcia budżetowego została poruszona w kilku
sprawozdaniach specjalnych Trybunału. Najnowsze z nich to sprawozdanie specjalne
nr 9/2019 pt. „Wsparcie UE dla Maroka – dotychczas osiągnięto ograniczone rezultaty” oraz
sprawozdanie specjalne nr 25/2019 pt. „Jakość danych wykorzystywanych na potrzeby
wsparcia budżetowego – uchybienia w niektórych wskaźnikach i w procedurach weryfikacji
stosowanych przy wypłacaniu transz zmiennych” (http://eca.europa.eu).
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Roczne sprawozdania z działalności
i inne mechanizmy zarządzania
Badanie poziomu błędu rezydualnego przeprowadzone przez DG NEAR
w 2019 r.

8.11. W 2019 r. DG NEAR zleciła wykonawcy zewnętrznemu przeprowadzenie

w imieniu dyrekcji piątego badania poziomu błędu rezydualnego w celu oszacowania
poziomu błędu pozostałego po zakończeniu wszystkich kontroli zarządczych, które
miały za zadanie zapobieżenie błędom lub ich wykrycie i skorygowanie w całym
obszarze odpowiedzialności DG. Badanie to stanowi istotny element, na którym
dyrektor generalny opiera własne poświadczenie wiarygodności. Wykorzystuje się je
do opracowania informacji na temat prawidłowości w obszarze działań zewnętrznych
podawanych w sprawozdaniu na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników.

8.12. W toku badania przeanalizowano reprezentatywną próbę 365 transakcji

zrealizowanych w ramach umów zamkniętych w okresie od września 2018 r. do
sierpnia 2019 r. (zob. ramka 8.5).

Ramka 8.5
2006–2017

Umowy zamknięte
w okresie
od 1 września 2018 r.
do 31 sierpnia 2019 r.
dotyczą płatności
zrealizowanych
w latach 2005-2018.

2006–2017

2018

2019

Wyniki bada

2020

W rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r. Komisja
przedstawia poświadczenie wiarygodności wydatków
za 2018 r. w oparciu o badanie poziomu błędu rezydualnego.

W przypadku rocznego sprawozdania
z działalności za 2019 r. badania poziomu błędu
rezydualnego DG DEVCO i DG NEAR opierają się
na umowach zamkniętych w okresie
od 1 września 2018 r. do 31 sierpnia 2019 r.

Roczne
sprawozdanie
z działalności DG
NEAR za 2019 r.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W sprawozdaniu rocznym za 2019 r. Trybunał dokonał analizy
próby 68 płatności okresowych/końcowych oraz rozliczeń
zaliczek z 2019 r. Próba ta nie jest reprezentatywna, a zatem
w niniejszym rozdziale nie podano poziomu błędu.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

Sprawozdani
e roczne
Trybunału
za 2019 r.
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8.13. DG NEAR zaprezentowała wyniki badania poziomu błędu rezydualnego

z 2019 r. w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności. Szacowany ogólny poziom
błędu rezydualnego dla dyrekcji generalnej wyniósł 0,53%, czyli znajduje się poniżej
ustalonego przez Komisję progu istotności wynoszącego 2%. W dwóch poprzednich
latach poziomy błędu rezydualnego wyniosły 0,67% w 2017 r. i 0,72% w 2018 r.

8.14. Badanie poziomu błędu rezydualnego nie ma charakteru usługi atestacyjnej

ani kontroli – prowadzone jest w oparciu o odnośną metodykę i wytyczne
z podręcznika udostępnionego przez DG NEAR. Trybunał stwierdził pewne
ograniczenia, za sprawą których poziom błędu rezydualnego może zostać zaniżony.
Dokładniej mówiąc, w badaniu poziomu błędu rezydualnego nie uwzględnia się
w wystarczającym zakresie niektórych aspektów postępowań o udzielenie zamówienia,
takich jak powody odrzucenia niewybranych kandydatów czy spełnienie przez
zwycięskiego oferenta wszystkich kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia. W toku
badania nie kontroluje się też procedur zaproszeń do składania wniosków ani
uzasadnień w przypadku bezpośredniego udzielenia zamówienia.

8.15. Przeprowadzona przez Trybunał analiza badania poziomu błędu rezydualnego

wykazała, że w celu uwzględnienia zalecenia Trybunału 6 dotyczącego zwiększenia wagi
dotacji objętych zarządzaniem bezpośrednim w populacji, z której dobierana jest
próba, Komisja wprowadziła dodatkowy poziom błędu dla takich projektów („poziom
błędu w dotacjach”). Stanowiło to dodatkową podstawę dla dyrektora generalnego do
podtrzymania wcześniej wydanego zastrzeżenia w związku z dużym ryzykiem błędu
w dotacjach objętych zarządzaniem bezpośrednim. Ogólnie rzecz biorąc, w próbie
wykorzystanej do obliczenia poziomu błędu rezydualnego wykonawca stosuje poziom
istotności wynoszący 2% i poziom ufności 95% 7. Jeżeli chodzi jednak o poziom błędu
w dotacjach, w metodyce stosowanej w celu obliczania poziomu błędu rezydualnego
przyjęto niższy poziom ufności wynoszący 80%, co doprowadziło do mniej
precyzyjnego oszacowania faktycznego poziomu błędu dla tej części populacji. Takie
podejście nie odzwierciedla wysokiego poziomu ryzyka w tym obszarze. Nawet gdyby
w przypadku dotacji zastosowano poziom ufności wynoszący 95%, łączna próba
transakcji w dalszym ciągu byłaby mniejsza niż w ubiegłym roku.

6

Zob. zalecenie 2 w rozdziale 9 sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r.

7

Prawdopodobieństwo, że poziom błędu w populacji znajduje się w pewnym przedziale (tzw.
przedziale ufności).
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8.16. Metoda stosowana do oszacowania poziomu błędu rezydualnego w DG NEAR

daje wykonawcy szeroką swobodę interpretacji przy szacowaniu poszczególnych
błędów. Przykładowo w sytuacji, gdy w odniesieniu do danej transakcji nie przekazano
żadnych dokumentów, wykonawca może według własnego uznania oszacować poziom
błędu i orzec, na ile zasadne były podane przyczyny ich braku. Takie podejście nie
gwarantuje jednolitego traktowania takich samych lub podobnych ustaleń. W tym roku
wykonawca badania poziomu błędu rezydualnego nie dokonał żadnych szacunków
tego rodzaju.

8.17. Trybunał odnotował ponadto zmniejszenie się liczby transakcji, w przypadku

których nie przeprowadzono żadnych badań bezpośrednich ze względu na to, że
w badaniu poziomu błędu rezydualnego całkowicie polegano na wcześniejszych
pracach kontrolnych. W przypadku 63 transakcji (17,2%) zewnętrzny wykonawca
całkowicie polegał na wcześniejszych kontrolach. Dla porównania, w 2018 r. liczba ta
wyniosła 118 (23,6%), a w 2017 r. 57 (12,2%). Trybunał odnotował jednak wzrost liczby
transakcji, w przypadku których polegano częściowo na wcześniejszych kontrolach
(33,3% w 2019 r. w porównaniu z 25,3% w 2018 r.). Zarówno w 2019, jak i 2018 r.
liczba transakcji, w przypadku których polegano całkowicie lub częściowo na
wcześniejszych kontrolach, stanowiła około 50% całej próby. Celem badania poziomu
błędu rezydualnego jest pomiar błędów, które nie zostały wykryte za pomocą żadnego
z mechanizmów zapobiegania, wykrywania i korygowania. Ponieważ w przypadku
połowy transakcji ujętych w próbie w pełni lub częściowo polegano na wynikach
wcześniejszych kontroli, w badaniu poziomu błędu rezydualnego nie w pełni zmierzono
tego rodzaju błędy. Nadmierne poleganie na pracach innych podmiotów może zagrozić
zrealizowaniu najważniejszego celu badania poziomu błędu rezydualnego, gdyż takie
podejście wpływa na zmierzony poziom błędu.

8.18. W sprawozdaniach rocznych za 2017 i 2018 r. Trybunał zwrócił uwagę na

ograniczenia w metodyce badania poziomu błędu rezydualnego w DG NEAR.
W rezultacie na potrzeby poświadczenia wiarygodności za lata 2018 i 2019 Trybunał
przeprowadził dodatkowe kontrole w obszarach, w których stwierdził występowanie
takich ograniczeń. W 2019 r. w tym celu dobrano losowo próbę sześciu transakcji
z wcześniejszych badań poziomu błędu rezydualnego – średnio dwie transakcje na
każdą delegaturę UE, w której przeprowadzono wizytę kontrolną. W trzech z tych
transakcji wystąpiły błędy.
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Roczne sprawozdanie z działalności DG NEAR

8.19. W odniesieniu do roku budżetowego 2019 Trybunał dokonał przeglądu

rocznego sprawozdania z działalności DG NEAR i nie znalazł informacji, które mogłyby
zaprzeczać jego ustaleniom.

8.20. DG NEAR oszacowała, że ogólna kwota obarczona ryzykiem w momencie

dokonywania płatności w przypadku wydatków zatwierdzonych w 2019 r.
(2,8 mld euro) wyniosła 23,9 mln euro (0,84% zatwierdzonych wydatków w 2019 r.).
Oszacowano, że 8,8 mln euro (36,8% tej ogólnej kwoty obarczonej ryzykiem) zostanie
skorygowane w ramach kontroli w kolejnych latach 8. Na tej podstawie dyrektor
generalny oświadczył, że ekspozycja finansowa dyrekcji była poniżej progu istotności
wynoszącego 2%. Zważywszy że Trybunał nie dysponuje reprezentatywną próbą
pozwalającą oszacować poziom błędu w dziale WRF „Globalny wymiar Europy”, nie jest
w stanie ocenić tego oświadczenia w świetle wyników swoich prac kontrolnych.

8.21. DG NEAR nie odniosła się do ograniczeń dotyczących badania poziomu błędu
rezydualnego w swoim rocznym sprawozdaniu z działalności. Poczyniła jednak wysiłki,
by przyjąć ostrożne podejście do analizy nakazów odzyskania środków. W swoich
obliczeniach zdolności naprawczej dyrekcja uwzględniła tylko kwoty odzyskane
w wyniku nieprawidłowości i błędów wykrytych ex post, unikając w ten sposób
przeszacowania, zgodnie z przedstawionymi wcześniej zaleceniami Trybunału.

Roczne sprawozdanie z działalności i badanie poziomu błędu
rezydualnego DG DEVCO

8.22. Dokonany przez Trybunał przegląd rocznego sprawozdania z działalności DG
DEVCO za 2019 r. oraz przeprowadzonego przez nią badania poziomu błędu
rezydualnego przedstawiono szczegółowo w sprawozdaniu rocznym Trybunału
dotyczącym ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego Funduszu
Rozwoju.

8

Kwota obarczona ryzykiem w momencie zamknięcia stanowi różnicę pomiędzy kwotą
obarczoną ryzykiem w momencie dokonywania płatności a szacowaną kwotą korekt
(15,1 mln euro w 2019 r.).
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

8.23. Próbę transakcji dobrano tak, by wyniki jej kontroli stanowiły wkład w ogólne

poświadczenie wiarygodności wydawane przez Trybunał, nie zaś tak, by była
reprezentatywna dla wydatków w ramach działu 4 WRF „Globalny wymiar Europy”.
Z tego względu Trybunał nie oszacował poziomu błędu dla tego działu WRF (zob.
pkt 8.5). Przeprowadzone przez Trybunał badanie transakcji i systemów wykazało
jednak, że istnieją trzy obszary, w których możliwa jest poprawa.

Zalecenia

8.24. W załączniku 8.2 przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie czterech zaleceń ujętych w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2016 r.,
które albo wymagały podjęcia natychmiastowych działań, albo miały zostać
zrealizowane do 2019 r. Komisja w pełni zrealizowała trzy z tych zaleceń, jedno
natomiast zrealizowała częściowo 9.

8.25. Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków

odnoszących się do 2019 r. Trybunał zaleca, co następuje:

Zalecenie 8.1
Komisja powinna przedstawić informacje o ograniczeniach dotyczących badania
poziomu błędu rezydualnego w rocznym sprawozdaniu z działalności DG NEAR za
2020 r. i w sprawozdaniach za kolejne lata.
Termin realizacji: do momentu publikacji następnego rocznego sprawozdania
z działalności w pierwszym kwartale 2021 r.

9

W rocznym sprawozdaniu z działalności DG NEAR za 2019 r. nie przedstawiono zakresu
badania poziomu błędu rezydualnego.
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Zalecenie 8.2
Komisja powinna zwiększyć poziom ufności przyjęty przez DG NEAR w metodyce
obliczania poziomu błędu w dotacjach do tego samego poziomu, jaki stosuje do
pozostałej populacji wykorzystywanej na potrzeby badania poziomu błędu
rezydualnego, tak aby dokładniej odzwierciedlić większe ryzyko w obszarze dotacji
objętych zarządzaniem bezpośrednim.
Termin realizacji: do końca 2021 r.

Zalecenie 8.3
Komisja powinna usprawnić kontrole przeprowadzane przez DG NEAR, DG DEVCO, DG
ECHO, DG CLIMA i FPI poprzez wykrywanie powtarzających się błędów i zapobieganie
im (np. brak systemów rejestracji czasu pracy i wliczanie niekwalifikowalnego podatku
VAT do kosztów projektów finansowanych ze środków UE).
Termin realizacji: do końca 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 8.1 – Płatności DG NEAR i DG DEVCO w podziale na
delegatury
7 delegatur DG NEAR
o największych płatnościach
(w mln euro)

1. Palestyna*
2. Maroko
3. Turcja
4. Tunezja
5. Mołdawia
6. Jordania
7. Serbia

145
135
99
86
65
63
58

* Użycie tej nazwy nie może być traktowane jako uznanie państwa Palestyna i pozostaje bez uszczerbku
dla indywidualnych stanowisk państw członkowskich w tej kwestii.
Źródła: Mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie
autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, na
podstawie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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5 delegatur DG DEVCO
o największych płatnościach
(w mln euro)

1. Afganistan
2. Niger
3. Burkina Faso
4. Mali
5. Etiopia

125
94
84
83
65

Źródła: Mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie
autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA) oraz Europejski Trybunał Obrachunkowy, na
podstawie skonsolidowanego sprawozdania rocznego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.
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Załącznik 8.2 – Działania podjęte w związku z wcześniejszymi zaleceniami
Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

zrealizowane
w przeważającej
mierze

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1: DG NEAR powinna współpracować
z instytucjami audytowymi w krajach będących
beneficjentami instrumentu IPA II, tak aby wzmocnić ich
kompetencje, organizując w tym celu seminaria, tworząc sieci
współpracy oraz wykorzystując dostępne narzędzia, takie jak
programy partnerskie czy pomoc techniczna.
2016

Zalecenie 2: DG NEAR powinna opracować wskaźniki ryzyka,
aby ulepszyć oceny dokonywane na podstawie wzorów
kontroli wewnętrznej, co ułatwi pomiar wpływu błędów.

X

X

Zalecenie 3: W kolejnym rocznym sprawozdaniu z działalności
DG NEAR powinna należycie przedstawić zakres badania
poziomu błędu rezydualnego oraz szacowany najniższy
i najwyższy poziom błędu.
Zalecenie 4: DG NEAR powinna udoskonalić wyliczenia
zdolności naprawczej w 2017 r., uwzględniając uchybienia
wskazane w niniejszym sprawozdaniu rocznym.

X

X

częściowo
zrealizowane

niezrealizowane

nie
niewystarczające
dotyczy
dowody
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Wstęp
9.1. W niniejszym rozdziale przedstawiono ustalenia Trybunału dotyczące działu 5
WRF „Administracja”. W ramce 9.1 ukazano przegląd wydatków instytucji i organów
UE w ramach tego działu w 2019 r.

Ramka 9.1
Dział 5 WRF „Administracja” – struktura wydatków w 2019 r.
Płatności w 2019 r. – udział w budżecie UE i struktura wydatków
(w mld EUR)



Komisja
6,1 (57,9%)




159,1

Parlament Europejski
2,0 (19,6%)
ESDZ
1,0 (9,2%)

mld EUR


Administracja
10,4
6,5%



Rada
0,6 (5,4%)
Trybunał Sprawiedliwości
0,4 (4,0%)
Trybunał Obrachunkowy
0,1 (1,4%)
EKES 0,1 (1,3%)
Inne 0,1 (1,2%)
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Płatności i populacja objęta kontrolą w 2019 r.
0

2

(w mld EUR)
4

6

8

10

płatności zaliczkowe⁽*⁾: 0,1

Płatności

ogółem: 10,4
płatności okresowe / płatności
końcowe:
10,3/ płatności końcowe: 10,3
płatności
okresowe

Populacja objęta kontrolą

ogółem: 10,4

rozliczenie zaliczek⁽*⁾: 0,1

Płatności zaliczkowe obejmują płatności zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących
u podstaw rozliczeń (szczegółowe informacje – zob. pkt 11 załącznika 1.1).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie roczne Unii Europejskiej za rok budżetowy 2019.

9.2. Trybunał przygotowuje osobne sprawozdania na temat agencji i innych

organów UE 1 oraz Szkół Europejskich 2. W zakres uprawnień Trybunału nie wchodzi
kontrola finansowa Europejskiego Banku Centralnego.

Krótki opis działu „Administracja”

9.3. Wydatki administracyjne obejmują wydatki na zasoby kadrowe, które stanowią
około 60% łącznych wydatków w tym dziale, oraz wydatki na budynki, wyposażenie,
energię, telekomunikację i informatykę. Z kontroli prowadzonych przez Trybunał od
wielu lat wynika, że jest to obszar niskiego ryzyka.

Zakres kontroli i podejście kontrolne

9.4. Stosując podejście kontrolne i metodykę kontroli przedstawione w załączniku

1.1, Trybunał zbadał następujące elementy w odniesieniu do omawianego działu WRF:
(a) próbę złożoną z 45 transakcji, którą dobrano tak, by była reprezentatywna dla
wszystkich rodzajów wydatków w ramach tego działu WRF. Transakcje zostały

1

Specjalne sprawozdania roczne Trybunału dotyczące agencji i innych organów są
publikowane w Dzienniku Urzędowym.

2

Przygotowywane przez Trybunał sprawozdanie dotyczące sprawozdania rocznego jest
przekazywane Radzie Najwyższej Szkół Europejskich oraz Parlamentowi Europejskiemu,
Radzie i Komisji.
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dobrane spośród transakcji wszystkich instytucji i organów UE. Przeprowadzone
prace stanowią wkład w ogólne poświadczenie wiarygodności zgodnie z opisem
w załączniku 1.1;
(b) systemy nadzoru i kontroli Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego,
Europejskiego Komitetu Regionów i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych 3;
(c) informacje na temat prawidłowości wydatków zawarte w rocznych
sprawozdaniach z działalności wszystkich instytucji i organów, w tym
w sprawozdaniach dyrekcji generalnych Komisji i urzędów odpowiedzialnych
głównie za wydatki administracyjne 4, a także zasadniczą zgodność tych informacji
z wynikami prac Trybunału;
(d) wzrost liczby pracowników kontraktowych i powiązanych płatności w latach
2012–2018 we wszystkich instytucjach i organach (w tym w agencjach
wykonawczych, lecz z wyłączeniem Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich,
Europejskiego Inspektora Ochrony Danych, agencji zdecentralizowanych,
wspólnych przedsięwzięć i Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii).

9.5. Wydatki własne Europejskiego Trybunału Obrachunkowego są kontrolowane

przez firmę zewnętrzną 5. Wyniki kontroli sprawozdania finansowego Trybunału za rok
zakończony 31 grudnia 2019 r. przedstawiono w pkt 9.7.

3

Przeprowadzona przez Trybunał kontrola objęła badanie następujących elementów każdego
systemu: standardy kontroli wewnętrznej, zarządzanie ryzykiem, kontrole ex ante i ex post,
rejestr odstępstw, nadzór ze strony kadry kierowniczej, sprawozdania z kontroli
wewnętrznych i działania w zakresie zwalczania nadużyć finansowych.

4

Dyrekcja Generalna ds. Zasobów Ludzkich i Bezpieczeństwa, Urząd Administracji
i Wypłacania Należności Indywidualnych, Urzędy Infrastruktury i Logistyki w Brukseli
i w Luksemburgu oraz Dyrekcja Generalna ds. Informatyki.

5

PricewaterhouseCoopers, Société à responsabilité limitée, Réviseur d’Entreprises.
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Prawidłowość transakcji
9.6. Zestawienie wyników badania transakcji przedstawiono w załączniku 9.1. Błędy

kwantyfikowalne wystąpiły w 3 z 45 zbadanych transakcji (6,7%). Na podstawie błędów
skwantyfikowanych przez Trybunał szacuje się, że poziom błędu sytuuje się poniżej
progu istotności.

Uwagi dotyczące próby transakcji

9.7. Kwestie omówione w pkt 9.8 i 9.9 dotyczą Parlamentu Europejskiego i Komisji.

Trybunał nie stwierdził żadnych konkretnych problemów w przypadku Rady, Trybunału
Sprawiedliwości Unii Europejskiej, Europejskiego Trybunału Obrachunkowego,
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu
Regionów, Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich, Europejskiego Inspektora
Ochrony Danych oraz Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych (ESDZ).

Parlament Europejski

9.8. Trybunał stwierdził błędy w jednej płatności na rzecz jednej z europejskich

partii politycznych. Polegały one na niezgodności z zasadami kwalifikowalności
wydatków: nie przeprowadzono postępowania o udzielenie zamówienia, brak było
pisemnych dokumentów umownych i stosownej dokumentacji potwierdzającej
faktycznie poniesione koszty. Trybunał informował już wcześniej o podobnych
uchybieniach w transakcjach dotyczących grup politycznych i jednej z europejskich
partii politycznych 6.

Komisja Europejska

9.9. Trybunał wykrył mniejszą niż w poprzednich latach liczbę błędów dotyczących

kosztów personelu i administrowania dodatkami rodzinnymi przez Urząd Administracji
i Wypłacania Należności Indywidualnych 7. Urząd Administracji i Wypłacania Należności
Indywidualnych skorygował już błędy wykryte przez Trybunał w tym roku.

6

Zob. pkt 9.11 sprawozdania rocznego za 2014 r., pkt 9.11 sprawozdania rocznego za 2015 r.
oraz pkt 10.15 sprawozdania rocznego za 2016 r.

7

Zob. pkt 10.8 sprawozdania rocznego za 2018 r.
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Uwagi dotyczące systemów nadzoru i kontroli

9.10. Poza kwestiami omówionymi w pkt 9.11 i 9.12 dotyczącymi głównie polityki

w zakresie funkcji wrażliwych, Trybunał nie stwierdził żadnych konkretnych problemów
dotyczących systemów nadzoru i kontroli w przypadku Europejskiego Komitetu
Ekonomiczno-Społecznego, Europejskiego Komitetu Regionów czy Europejskiego
Inspektora Ochrony Danych.

Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny

9.11. Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny (EKES) nie opracował jeszcze

polityki w zakresie wrażliwych funkcji zgodnej ze standardami kontroli wewnętrznej.
Nie przedstawił też definicji stanowisk ani funkcji wrażliwych. Ponadto nie dokonał
analizy ryzyka z myślą o przyjęciu mechanizmów kontroli niwelujących ryzyko ani nie
przyjął polityki mobilności w obrębie instytucji. Wszystkie te elementy są niezbędne,
zważywszy na wielkość i charakter działalności tego organu.

9.12. Trybunał stwierdził też, że EKES nie przeprowadził kompleksowej oceny

ryzyka od 2014 r. Tylko jedna dyrekcja zidentyfikowała zagrożenia dotyczące
osiągnięcia przez nią celów, nie zaproponowała jednak jeszcze żadnych mechanizmów
kontroli niwelujących ryzyko, które ograniczyłyby te zagrożenia do akceptowalnego
poziomu.
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Roczne sprawozdania z działalności
9.13. W zbadanych przez Trybunał rocznych sprawozdaniach z działalności nie

stwierdzono istotnych poziomów błędu.
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Uwagi dotyczące instytucji i organów
Wzrost liczby pracowników kontraktowych i powiązanych środków
budżetowych w latach 2012–2018

9.14. Przyjęciu zmienionego regulaminu pracowniczego w 2014 r. towarzyszyło

zobowiązanie instytucji i organów do tego, by stopniowo, do 2018 r., zmniejszyć o 5%
liczbę stanowisk (urzędników i pracowników zatrudnionych na czas określony) we
własnych planach zatrudnienia 8 w stosunku do sytuacji z 2012 r. Trybunał
przeanalizował tę kwestię w sprawozdaniu rocznym za 2016 r. i pod koniec 2017 r.
opublikował na ten temat przegląd punktowy w trybie pilnym 9. Prace kontrolne
Trybunału za 2019 r. obejmowały dodatkową analizę korzystania z usług pracowników
kontraktowych w latach 2012–2018 (zob. ramka 9.2).

8

W tych planach zatrudnienia określono liczbę dostępnych stanowisk dla pracowników
zatrudnionych bezterminowo i na czas określony dla danej instytucji, organu lub agencji.

9

Zob. pkt 10.9–10.13 sprawozdania rocznego Trybunału za 2016 r. oraz przegląd
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nr 2/2017 pt. „Przegląd punktowy w trybie
pilnym dotyczący osiągnięcia celu zakładającego redukcję zatrudnienia o 5%”
(www.eca.europa.eu).
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Ramka 9.2
Regulamin pracowniczy i pracownicy kontraktowi
Zgodnie z art. 3a i 3b Warunków zatrudnienia innych pracowników Unii
Europejskiej pracownicy kontraktowi są zatrudniani odpowiednio na mocy umów,
które mogą zostać przekształcone w umowy na czas nieokreślony, lub umów na
czas określony wynoszący od minimalnie 3 miesięcy do maksymalnie 6 lat. Są oni
często opłacani z budżetu przeznaczonego na personel zewnętrzny i nie są
uwzględniani w liczbie stanowisk ujętych w planie zatrudnienia.
Pracownicy kontraktowi mogą być zatrudnieni w jednej z czterech grup
funkcyjnych (od GF I do GF IV). W art. 80 Warunków zatrudnienia innych
pracowników Unii Europejskiej określono powiązanie między grupą funkcyjną
(„GF”) a rodzajami zadań, jakie mogą być wykonywane przez pracowników z tej
grupy:
o

GF I – praca fizyczna i pomoc w zadaniach administracyjnych;

o

GF II – zadania biurowe i prace sekretarskie, prowadzenie biura oraz
inne równoważne zadania;

o

GF III – zadania wykonawcze, redakcyjne, księgowe oraz inne
równoważne zadania techniczne;

o

GF IV — zadania administracyjne, doradcze, językowe oraz równoważne
zadania techniczne.

9.15. Trybunał stwierdził, że instytucje i organy10 zmniejszyły liczbę stanowisk

w swoich planach zatrudnienia o 1 409 (3%), a równocześnie stopniowo zwiększały
poziom zatrudnienia pracowników kontraktowych. W analizowanym okresie odsetek
pracowników kontraktowych w łącznej prognozowanej liczbie personelu 11 wzrósł
z 17% do 22% 12.

10

Nie uwzględniono liczby pracowników w przypadku Europejskiego Rzecznika Praw
Obywatelskich i Europejskiego Inspektora Ochrony Danych.

11

Personel jest tutaj definiowany jako urzędnicy mianowani, pracownicy zatrudnieni na czas
określony i pracownicy kontraktowi. Definicja ta nie obejmuje pracowników podlegających
innym stosunkom umownym, takich jak pracownicy lokalni, pracownicy tymczasowi,
oddelegowani eksperci krajowi, stażyści i inni.

12

W 2018 r. odsetek ten wynosił 21% dla Komisji, 21% dla Parlamentu Europejskiego, 24% dla
ESDZ i 77% dla agencji wykonawczych. Dla innych instytucji i organów był dużo niższy.
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9.16. W poszczególnych instytucjach, organach i agencjach wykonawczych wzrost

wielkości zatrudnienia pracowników kontraktowych mierzony na koniec roku znacznie
się różnił (zob. ramka 9.3). Choć częściowo wynika to z różnic w wielkości jednostek,
wpływ na poziom zatrudnienia mają także nowe zadania pojawiające się
w konsekwencji szybko zmieniających się priorytetów, takie jak:
—

dodatkowe prace wykonywane przez Wspólne Centrum Badawcze (JRC) na
zlecenie innych departamentów Komisji i stron trzecich oraz zastąpienie
stypendystów zatrudnianych wcześniej na mocy przepisów krajowych 13 przez
dużą liczbę pracowników zajmujących się wsparciem naukowym i technicznym
zatrudnionych w GF IV;

—

wdrażanie nowych programów 14 powierzonych agencjom wykonawczym przez
Komisję, które pod względem budżetowym i transferu pracowników Komisji miało
neutralny charakter;

—

włączenie usług wsparcia do zakresu zadań wykonywanych wewnętrznie przez
personel Parlamentu Europejskiego (pracownicy ochrony i kierowcy zatrudnieni
w GF I);

—

nałożenie nowych obowiązków na ESDZ, szczególnie w związku z takimi
zagadnieniami jak wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony oraz plan działania
na rzecz zwalczania dezinformacji. ESDZ wzmocniła też bezpieczeństwo fizyczne
i informatyczne w delegaturach UE.

9.17. Wzrost liczby pracowników kontraktowych był także reakcją na sytuacje

wyjątkowe i nagłe, takie jak kryzys migracyjny. Ponadto w niektórych instytucjach
nastąpił wzrost liczby pracowników kontraktowych zatrudnionych w GF

13

W latach 2012–2018 poziom zatrudnienia pracowników kontraktowych w GF IV mierzony
na koniec roku wzrósł w JRC z 38 do 845 osób.

14

Należą do nich: nowy program ramowy w zakresie badań naukowych i innowacji („Horyzont
2020”) i szereg programów dotyczących transportu, energii i technologii informacyjnokomunikacyjnych (w ramach instrumentu „Łącząc Europę”); program na rzecz
konkurencyjności przedsiębiorstw oraz na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw
(COSME); programy dotyczące edukacji, kultury i obywateli (Kreatywna Europa, Erasmus +,
Europa dla obywateli); programy dotyczące zdrowia i konsumentów (Lepsze szkolenia na
rzecz bezpieczniejszej żywności, Zdrowie na rzecz wzrostu gospodarczego oraz programy na
rzecz konsumentów); program działań na rzecz środowiska i klimatu (LIFE). Zob. SEC(2013)
493 final z 18.9.2013 „Komunikat skierowany do Komisji na temat powierzenia agencjom
wykonawczym zadań w zakresie zarządzania programami na lata 2014–2020”.
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I w następstwie przekształcenia stanowisk dla pracowników sekretariatu
i pracowników biurowych zatrudnionych bezterminowo i na czas określony na
stanowiska kontraktowe.

Ramka 9.3
Wzrost liczby pracowników kontraktowych zatrudnionych
w instytucjach, organach i agencjach wykonawczych UE w okresie
2012–2018 mierzony na koniec roku
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez instytucje,
organy i agencje wykonawcze UE.

9.18. Na koniec 2018 r. instytucje, organy i agencje wykonawcze zatrudniały

11 962 pracowników kontraktowych, co oznacza wzrost o 37% od 2012 r. Większość
z nich była zatrudniona w Komisji Europejskiej, głównie w ramach GF IV, tj. najlepiej
opłacanej grupy funkcyjnej. Podobna sytuacja panowała w agencjach wykonawczych,
gdzie większość pracowników kontraktowych została zatrudniona w GF III i GF IV
(odpowiednio 763 i 715 osób). W ramce 9.4 przedstawiono, jak zmieniała się liczba
pracowników kontraktowych w każdej grupie funkcyjnej w ujęciu rok do roku.
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Ramka 9.4
Wzrost łącznej kwoty wynagrodzeń i liczby pracowników
kontraktowych w podziale na grupy funkcyjne w ujęciu rok do roku,
lata 2012–2018
Wzrost łącznej kwoty wynagrodzeń pracowników
kontraktowych o 59% ...
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy na podstawie danych przekazanych przez instytucje,
organy i agencje wykonawcze UE.

261

9.19. W badanym okresie koszt wynagrodzeń pracowników zatrudnionych

bezterminowo i na czas określony w instytucjach, organach i agencjach wykonawczych
wzrósł o 12%, zaś łączne płatności na rzecz pracowników kontraktowych wzrosły
o 59%. W obu przypadkach głównymi przyczynami tego wzrostu było zwiększenie
łącznej liczby personelu, a także roczna indeksacja płac, awanse pracowników
i przechodzenie na wyższe stopnie w ramach grupy zaszeregowania. Jeżeli chodzi
o pracowników kontraktowych, szybszy wzrost wynikał ponadto z rosnącego odsetka
pracowników zatrudnionych w GF III i GF IV w całej tej kategorii. Łączne koszty
wynagrodzeń pracowników zatrudnionych bezterminowo i na czas określony, a także
pracowników kontraktowych, wzrosły o 15% – z 4 116 mln euro w 2012 r. do 4 724 mln
euro w 2018 r.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

9.20. Ogólne dowody kontroli uzyskane przez Trybunał i przedstawione

w niniejszym rozdziale wskazują, że poziom błędu w wydatkach w dziale
„Administracja” nie był istotny (zob. załącznik 9.1).

Zalecenia

9.21. W załączniku 9.2 przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie zalecenia dotyczącego grup politycznych sformułowanego pod adresem
Parlamentu Europejskiego w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2016 r.
Uwzględniając błędy wykryte przez Trybunał w płatności dokonanej na rzecz jednej
z europejskich partii politycznych w 2019 r. (zob. pkt 9.8), Trybunał uznaje, że zalecenie
to jest w dalszym ciągu aktualne.

9.22. Na tej podstawie oraz biorąc pod uwagę ustalenia i wnioski odnoszące się do

2019 r., Trybunał zaleca, co następuje:

Zalecenie 9.1 – Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny
Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny powinien wdrożyć politykę w zakresie
funkcji wrażliwych, opierając się na kompleksowej ocenie ryzyka, która powinna zostać
przeprowadzona w celu wskazania mechanizmów kontroli niwelujących ryzyko,
z uwzględnieniem wielkości Komitetu i charakteru jego prac (zob. pkt 9.11 i 9.12).
Termin realizacji: do końca 2021 r.
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Załączniki
Załącznik 9.1 – Wyniki badania transakcji w dziale
„Administracja”
LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH
Szacowany poziom błędu

2019

2018

45

45

Nie
wystąpił
istotny
poziom
błędu

Nie
wystąpił
istotny
poziom
błędu
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Załącznik 9.2 – Działania podjęte w związku z wcześniejszymi zaleceniami

Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1:

2016

Parlament Europejski powinien dokonać przeglądu
swoich ram monitorowania wykonania środków
budżetowych przyznanych grupom politycznym.
Powinien także zapewnić lepsze wytyczne grupom
politycznym i bardziej skutecznie monitorować
stosowanie przez nie przepisów dotyczących
zatwierdzania i rozliczania wydatków oraz
przeprowadzania procedur udzielania zamówień
(zob. pkt 10.15).

X

nie
dotyczy

niewystarczające
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Odpowiedzi instytucji do sprawozdania
rocznego dotyczącego wykonania
budżetu UE za rok budżetowy 2019
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 1 –
POŚWIADCZENIE WIARYGODNOŚCI ORAZ INFORMACJE LEŻĄCE U JEGO
PODSTAW”

WSTĘP
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.1–1.6:
Rok 2019 był ostatnim rokiem kadencji parlamentarnej 2014–2019, dlatego skupiono się w nim na
zakończeniu prac nad priorytetami Komisji Jeana-Claude'a Junckera i przygotowaniu się do przejścia
na nową Komisję pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen.
Budżet UE przyczynia się do wzmocnienia europejskiej gospodarki i zwiększenia jej odporności.
Komisja przywiązuje wielką wagę do zapewnienia odpowiedzialnego i prawidłowego
wydatkowania budżetu UE oraz do współpracy ze wszystkimi zaangażowanymi stronami w celu
zagwarantowania, że przyniesie on wymierne wyniki.
Komisja uważnie monitoruje wykonanie budżetu UE. Jeżeli zostanie stwierdzone, że państwa
członkowskie, pośrednicy lub beneficjenci końcowi wydają środki unijne w sposób niewłaściwy,
Komisja podejmuje natychmiastowe działania, aby naprawić te błędy i w stosownych przypadkach
odzyskać środki.
Komisja szczegółowo przeanalizowała roczne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego.
Sprawozdanie to, tak jak miało to miejsce w przeszłości, przyczyni się do dalszego osiągania
najwyższych standardów w zakresie zarządzania finansami. Komisja dąży do właściwego wyważenia
niskiego poziomu błędów, szybkich płatności i rozsądnych kosztów kontroli.
Dzięki działaniom podjętym przez Trybunał Obrachunkowy i Komisję z czasem odnotowano
poprawę w zakresie zarządzania finansami w ramach budżetu UE, a w ostatnich latach poziomy błędu
spadły niemal do progu istotności wynoszącego 2 %, z wyjątkiem poziomów w niektórych
konkretnych obszarach polityki.
PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
W określonych kategoriach wydatków wciąż występują błędy
1.18 a) Komisja zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że po stronie dochodów w budżecie UE
nie wystąpił istotny poziom błędu.
Jeżeli chodzi o tradycyjne zasoby własne, Komisja poprawia swoją ocenę ryzyka w zakresie
planowania kontroli i nadal dąży do szybkiego zamknięcia nierozstrzygniętych od długiego czasu
otwartych punktów, co zależy również od współpracy ze strony państw członkowskich.
Ponadto Komisja poczyniła istotne kroki, aby pomóc w identyfikacji obarczonych największym
ryzykiem przedsiębiorców na szczeblu UE, których należy objąć audytem po zwolnieniu towarów –
wprowadziła oznaczanie transakcji, w przypadku których uznano, że stwarzają ryzyko finansowe
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zgodnie z kryteriami ryzyka finansowego, oraz zaktualizowała „Przewodnik dotyczący audytu
celnego”. Ściśle współpracuje ona z państwami członkowskimi w celu znalezienia rozwiązań
służących identyfikacji importerów działających w państwach członkowskich innych niż państwo,
w którym znajduje się ich siedziba. Dalsze postępy będzie można osiągnąć wówczas, gdy
ogólnounijna baza danych obejmująca wszystkie przywozy będzie w pełni dostępna (zob. odpowiedzi
Komisji do pkt 3.11–3.15).
b) Po stronie wydatków w budżecie UE z szacunków własnych Komisji wynika, że ryzyko
w momencie dokonywania płatności z tytułu istotnych wydatków w 2019 r. wynosi 2,1 %. Wynik
ten faktycznie wynosi nieco powyżej progu istotności na poziomie 2 %.
Ze względu jednak na wieloletni charakter ponoszonych wydatków i stosowane strategie kontroli
Komisja jako organ zarządzający budżetem UE może wprowadzać korekty do chwili zamknięcia
programu finansowania. Aby uwzględnić tę możliwość, Komisja oblicza również szacunkową
wartość ryzyka w momencie zamknięcia, która odpowiada ryzyku w momencie dokonywania
płatności pomniejszonemu o szacunkową wartość przyszłych korekt w zakresie danych segmentów
wydatków/programów.
Ryzyko w momencie zamknięcia szacuje się na poziomie 0,7 % w odniesieniu do całego budżetu
UE na 2019 r. Wynik ten jest na poziomie znacznie poniżej progu istotności wynoszącego 2 %,
zgodnie zarówno z poziomami osiągniętymi w latach ubiegłych od roku 2016, jak i z celem Komisji.
Świadczy to o tym, że jeżeli Komisja i państwa członkowskie będą miały czas na skorzystanie ze
swojej zdolności naprawczej, a Komisja – na zastosowanie narzędzi nadzorczych, którymi dysponuje,
zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z poszczególnych sektorowych podstaw prawnych,
wówczas rzeczywiste ryzyko w momencie zamknięcia w ostatecznym rozrachunku wyniesie znacznie
poniżej 2 % nawet w odniesieniu do każdego roku sprawozdawczego.
Jeżeli chodzi o wydatki obarczone wysokim ryzykiem, skomplikowane przepisy faktycznie
skutkują wyższym ryzykiem wystąpienia błędu. W związku z tym Komisja stale pracuje nad
możliwie największym uproszczeniem przepisów oraz zwiększeniem wykorzystania prostszych
mechanizmów realizacji, takich jak uproszczone formy kosztów. Ograniczenie biurokracji dla
beneficjentów i złożoności było jedną z zasad przewodnich we wnioskach Komisji dotyczących
kolejnych wieloletnich ram finansowych, w których uwzględniono również zalecenia przedstawione
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w poprzednich latach.
Jako organ zarządzający budżetem UE Komisja odpowiednio dostosowuje swoją wspólną metodykę
do specyfiki środowisk związanych z ryzykiem, kontrolą i zarządzaniem w poszczególnych obszarach
wydatków, aby skutecznie wypełniać obowiązki sprawozdawcze i chronić budżet UE (zob. również
odpowiedź Komisji do pkt 1.34).
Dzięki własnej szczegółowej ocenie zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie roczne
z zarządzania i wykonania z 2019 r., s. 61–62) Komisja stwierdza, że kwoty obarczone ryzykiem
w momencie dokonywania płatności na poziomie poniżej progu istotności wynoszącego 2 %
stanowią 54 % istotnych wydatków, a kwoty powyżej progu 2 % – 46 %. Jeżeli chodzi o wydatki
uznane za obarczone wysokim ryzykiem, Komisja, na podstawie własnej oceny ryzyka, dokonuje
szczegółowej identyfikacji programów, które uznaje za obarczone wysokim ryzykiem, oraz
programów, które uznaje za obarczone niskim ryzykiem (tj. programów, w przypadku których
szacunkowy poziom błędu nie osiąga progu istotności wynoszącego 2 %). Między innymi na tej
podstawie Komisja stwierdza, że w nieco mniej niż połowie istotnych wydatków wystąpił istotny
poziom błędu. (Zob. również odpowiedzi Komisji do pkt 1.21–1.25, 1.29 i 1.44).
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Komisja z zadowoleniem zauważa ponadto, że w obszarze polityki „zasoby naturalne” nadal
odnotowuje się tendencję spadkową wraz ze spadkiem do szacunkowego poziomu błędu
wynoszącego 1,9 %, czyli poniżej progu istotności. Jest to zgodne z poziomami błędu
opublikowanymi w rocznych sprawozdaniach z działalności DG AGRI, DG MARE, DG ENV i DG
CLIMA za 2019 r., zgodnie z odpowiedzią Komisji do pkt 6.8.
Złożoność przepisów i sposób wypłaty środków unijnych mają wpływ na ryzyko wystąpienia
błędu
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.19 i 1.20:
Tiret pierwsze – Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał Obrachunkowy i Komisja
doszły do tego samego wniosku, iż po stronie wydatków obarczonych niskim ryzykiem
(obejmujących głównie płatności oparte na uprawnieniach) nadal nie wystąpił istotny poziom
błędu.
Tiret drugie – Komisja także jest zdania, że skomplikowane przepisy skutkują wyższym ryzykiem
wystąpienia błędu. W związku z tym Komisja stale pracuje nad możliwie największym
uproszczeniem przepisów oraz zwiększeniem wykorzystania prostszych mechanizmów realizacji,
takich jak uproszczone formy kosztów. Ograniczenie biurokracji dla beneficjentów i złożoności było
jedną z zasad przewodnich we wnioskach Komisji dotyczących kolejnych wieloletnich ram
finansowych, w których uwzględniono również zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy w poprzednich latach. Komisja dąży jednak również do ustanowienia ambitnych
celów, aby poprawić wyniki programów. Skomplikowane warunki i przepisy dotyczące
kwalifikowalności są nieodłącznym elementem tej polityki lub mają zastosowanie w przypadkach,
w których osiągnięcie ambitnych celów politycznych wymaga ukierunkowania pomocy, lub do celów
zgodności z podstawowymi zasadami jednolitego rynku (przepisy dotyczące zamówień publicznych
lub zasady pomocy państwa). W związku z tym należy zrównoważyć legalność i prawidłowość
z osiąganiem celów politycznych, jednocześnie mając na względzie koszty realizacji.
Komisja za pośrednictwem różnych działań, posiedzeń i wytycznych udziela wsparcia wszystkim
instytucjom wdrażającym programy w państwach członkowskich i pozostałym partnerom
wykonawczym, a także dopilnowuje, aby oprócz jej własnych audytów prowadzono wystarczające
audyty w celu lepszego zapobiegania błędom i ich korygowania oraz zwiększenia w bardziej ogólnym
kontekście zdolności państw członkowskich do radzenia sobie z przepisami obowiązującymi
w obecnym okresie programowania.
W szczególności, do celów spójności, działania koncentrują się na konieczności sprzyjania
stosowaniu uproszczonych form kosztów i propagowania zwiększenia przejrzystości i zdolności
administracyjnej w zakresie procedur udzielania zamówień publicznych i procedur dotyczących
pomocy państwa w następstwie wdrożenia i stałego aktualizowania zaktualizowanych planów
działania dotyczących zamówień publicznych i pomocy państwa.
W ponad połowie populacji kontrolnej wystąpił istotny poziom błędu
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.21 i 1.22:
Komisja stosuje strategie kontroli uwzględniające stopień ryzyka, koncentrując działania
w szczególności na programach i wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem.
Na podstawie własnej szczegółowej analizy zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie
roczne z zarządzania i wykonania z 2019 r., s. 61–62) Komisja stwierdza, że kwoty obarczone

PL

PL

271
ryzykiem w momencie dokonywania płatności na poziomie poniżej progu istotności wynoszącego
2 % stanowią 54 % całkowitych istotnych wydatków, a kwoty powyżej progu 2 % – 46 %. Komisja
uznaje zatem, że w nieco mniej niż połowie istotnych wydatków wystąpił istotny poziom błędu.
Dotyczy to: Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności (maksymalnie
3,8 %); Europejskiego Funduszu Społecznego (maksymalnie 2,4 %); w obszarze „Zasoby naturalne”:
środków rynkowych i rozwoju obszarów wiejskich (2,7 %); dotacji na badania naukowe w ramach
programu „Horyzont 2020”; innych złożonych dotacji.
Ze względu na prowadzone kontrole (oparte na analizie ryzyka) w odniesieniu do wydatków
uznanych za obarczone wysokim ryzykiem Komisja dokonuje szczegółowej identyfikacji programów,
które uznaje za obarczone wysokim ryzykiem, oraz programów, które uznaje za obarczone niskim
ryzykiem (tj. programów, w przypadku których szacunkowy poziom błędu nie osiąga progu istotności
wynoszącego 2 %). Wydatki uznane za obarczone niskim ryzykiem dotyczą na przykład niektórych
segmentów programu „Horyzont 2020” (działania „Maria Skłodowska-Curie”; dotacje Europejskiej
Rady ds. Badań Naukowych) i innych wydatków sklasyfikowanych w dziale „Konkurencyjność”
(Europejska Agencja Kosmiczna i Agencja Europejskiego GNSS; instrument „Łącząc Europę”;
Erasmus+), a także znacznej części wydatków w dziale „Globalny wymiar Europy”.
1.23 W odniesieniu do działu „Spójność” Komisja odnotowuje, że obliczony przez Trybunał
Obrachunkowy poziom błędu w odniesieniu do działu „Spójność” jest niższy niż w ubiegłym roku.
W sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania oraz w rocznych sprawozdaniach z działalności
Komisja zgłasza zakres błędu w przypadku polityki spójności, który to zakres mieści się w zakresie
błędu obliczonym przez Trybunał Obrachunkowy. Komisja jest zdania, że jej szczegółowa ocena
odzwierciedla racjonalne i sprawiedliwe oszacowanie poziomów błędu dla poszczególnych
programów i łącznie dla wszystkich programów. Komisja odsyła także do zakresów błędów
obejmujących maksymalne ryzyko (najbardziej pesymistyczne scenariusze) – przedstawionych
w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania i rocznych sprawozdaniach z działalności
za 2019 r. DG REGIO i DG EMPL – opartych na szczegółowej analizie sytuacji w przypadku
każdego z 420 programów. W przypadku EFRR i Funduszu Spójności zakres błędu wyniósł 2,7–
3,8 %, a w przypadku EFS – 1,7–2,4 %.
Tak jak zawsze Komisja podejmuje działania następcze w związku z wszystkimi błędami
stwierdzonymi przez jej służby i Trybunał Obrachunkowy i w stosownych przypadkach zwraca się
o przeprowadzenie dodatkowych korekt finansowych. Komisja przeanalizuje również wraz
z odpowiednimi instytucjami audytowymi podstawowe przyczyny powstania tych pozostałych
problemów oraz działania, jakie można podjąć, aby ich uniknąć w przyszłości. Ponadto Komisja
odnotowuje, że dysponuje narzędziami niezbędnymi do identyfikacji programów lub ich części
obarczonych ryzykiem oraz do wdrażania dodatkowych środków naprawczych, w tym w razie
potrzeby do dokonywania dodatkowych korekt finansowych, w celu zapewnienia, aby z czasem
poziom błędu rezydualnego wynosił mniej niż 2 % w przypadku wszystkich programów w każdym
roku obrachunkowym.
Jeżeli chodzi o działania podjęte w celu ograniczenia występowania błędów, Komisja wystosowała do
państw członkowskich zaktualizowane wytyczne na okres programowania 2014–2020, które wraz
z obowiązkiem korzystania z uproszczonych form kosztów mają przyczynić się do dalszej poprawy
jakości kontroli zarządczych.
Komisja przygotowała plan działania dotyczący zamówień publicznych, który od 2014 r. został już
kilkukrotnie zaktualizowany, a także wspólny plan działania dotyczący pomocy państwa. Działania te
mają pomóc administratorom i beneficjentom unijnych funduszy w udoskonaleniu praktyk w zakresie
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zamówień publicznych i zmniejszeniu ryzyka nieprawidłowości w związku ze stosowaniem zasad
pomocy państwa dzięki programom szkoleń oraz rozpowszechnianiu istotnych informacji wśród
zainteresowanych stron w obszarze funduszy ESI.
1.24 Jeżeli chodzi o dział „Zasoby naturalne”, Komisja przyjmuje z zadowoleniem ustalenie
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego (rozdział 6 pkt 6.11), zgodnie z którym w płatnościach
bezpośrednich EFRG, wynoszących 70 % wydatków w ramach zasobów naturalnych, nadal nie
wystąpił istotny poziom błędu, a szacunkowy poziom błędu w całym rozdziale utrzymuje się poniżej
progu istotności. Wniosek ten jest spójny z wynikiem uzyskanym przez Komisję w ramach własnej
oceny zarządzania (por. poziom błędu w odniesieniu do płatności bezpośrednich zgłoszony
w rocznym sprawozdaniu z działalności DG AGRI za 2019 r. i przedstawiony w sprawozdaniu
rocznym z zarządzania i wykonania za 2019 r.).
Komisja uznaje również, że wydatki obarczone wyższym ryzykiem dotyczą środków rynkowych
(ryzyko w momencie dokonywania płatności na poziomie 2,8 %) i rozwoju obszarów wiejskich
(ryzyko w momencie dokonywania płatności na poziomie 2,7 %).
Na podstawie jednak własnej szczegółowej oceny zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie
roczne z zarządzania i wykonania z 2019 r., s. 61–62) Komisja stwierdza, że Europejski Fundusz
Morski i Rybacki (EFMR) jest obarczony niskim ryzykiem, gdyż związane z nim szacunkowe ryzyko
w momencie dokonywania płatności wynosi poniżej 2 %.
1.25 Jeżeli chodzi o dział „Konkurencyjność”, Komisja stwierdza, że wydatki obarczone wyższym
ryzykiem w tym rozdziale dotyczą części programu „Horyzont 2020” i podziela zdanie na temat
głównych źródeł błędu.
Na podstawie jednak własnej szczegółowej oceny zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie
roczne z zarządzania i wykonania z 2019 r., s. 61–62) Komisja stwierdza, że niektóre części
programów z zakresu badań naukowych lub konkurencyjności (por. działania „Maria SkłodowskaCurie”; dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych; Europejska Agencja Kosmiczna i Agencja
Europejskiego GNSS; instrument „Łącząc Europę”; Erasmus+) obarczone są niskim ryzykiem, gdyż
związane z nimi szacunkowe ryzyko w momencie dokonywania płatności wynosi poniżej 2 %.
1.26 Jeżeli chodzi o dział „Globalny wymiar Europy”, na podstawie własnej szczegółowej oceny
zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie roczne z zarządzania i wykonania z 2019 r., s. 61–
62) Komisja stwierdza, że wydatki obarczone niższym ryzykiem w tym rozdziale nie ograniczają się
wyłącznie do segmentu wsparcia budżetowego.
Jak wyraźnie wskazano w rocznych sprawozdaniach z działalności dyrekcji generalnych zajmujących
się stosunkami zewnętrznymi, większość segmentów objętych zarządzaniem bezpośrednim
i pośrednim wykazuje niskie ryzyko w momencie dokonywania płatności (z wyjątkiem dotacji ENIIPA udzielanych w ramach zarządzania bezpośredniego, w odniesieniu do których DG NEAR zgłosiła
zastrzeżenie i ustanowiła plan działania).
Błędy dotyczące kwalifikowalności nadal mają największy udział w szacowanym poziomie błędu
w wydatkach obarczonych wysokim ryzykiem wystąpienia błędu
1.27 Komisja przyznaje, że skomplikowane przepisy faktycznie skutkują wyższym ryzykiem
wystąpienia błędu. W związku z tym Komisja stale pracuje nad możliwie największym
uproszczeniem przepisów oraz zwiększeniem wykorzystania prostszych mechanizmów realizacji,
takich jak uproszczone formy kosztów. Ograniczenie biurokracji dla beneficjentów i złożoności było
jedną z zasad przewodnich we wnioskach Komisji dotyczących kolejnych wieloletnich ram
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finansowych, w których uwzględniono również zalecenia przedstawione przez Europejski Trybunał
Obrachunkowy w poprzednich latach.
1.28 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.27 i 1.28:
Ponieważ programy wydatków UE są z założenia wieloletnie, powiązane systemy kontroli i cykle
zarządzania również obejmują wiele lat. Oznacza to, że chociaż do wykrycia błędów może dojść
w danym roku, koryguje się je w bieżącym roku lub w późniejszych latach po dokonaniu płatności –
do momentu zamknięcia na koniec cyklu życia programów. W 2019 r. zatwierdzone środki
naprawcze wyniosły 1,5 mld EUR (25 % więcej niż w 2018 r.). Odnoszą się one głównie do błędów
mających wpływ na płatności dokonane w poprzednich latach.
W 2019 r., w odniesieniu do spójności, instytucje audytowe drugi rok z rzędu zgłosiły
nieprawidłowości, które wykryły w trakcie swojego audytu operacji przeprowadzanego
z zastosowaniem wspólnej klasyfikacji błędu uzgodnionej z Komisją i przekazanej państwom
członkowskim.
Większość nieprawidłowości zidentyfikowanych przez instytucje audytowe i Komisję dotyczyła tych
samych głównych kategorii, które zostały wskazane przez Trybunał: wydatków niekwalifikowalnych,
problemów związanych z zamówieniami publicznymi, wadliwej ścieżki audytu. Wynika z tego, że
instytucje audytowe odpowiednio wykrywają poszczególne rodzaje nieprawidłowości, które
przyczyniają się do wzrostu poziomu błędu, ale nie wykrywają ich w pełni we wszystkich
przypadkach. Jest to nieodłącznie związane ze złożonością projektów i przepisów.
Komisja wraz z odpowiednimi instytucjami audytowymi kontynuuje analizę podstawowych przyczyn
powstania tych pozostałych problemów oraz działań, jakie można podjąć, aby ich uniknąć
w przyszłości.
W odniesieniu do wydatków na wspólną politykę rolną określono przyczyny i odpowiednie agencje
płatnicze oraz, w razie potrzeby, zwrócono się o plany działania.
Jeżeli chodzi o program „Horyzont 2020”, Komisja podjęła takie działania jak uproszczenie wzoru
umowy o udzielenie dotacji, bardziej przejrzyste informowanie o zasadach kwalifikowalności oraz
dalsze rozszerzenie finansowania w systemie płatności ryczałtowych.
Trybunał stwierdził, że w wydatkach obarczonych niskim ryzykiem nie wystąpił istotny poziom błędu.
1.30 W oparciu o własną szczegółową ocenę zarządzania danym programem (zob. sprawozdanie
roczne z zarządzania i wykonania za rok 2019, s. 61–62) Komisja stwierdza, że programy
finansowania (ich części), które należy uznać za obarczone niskim ryzykiem, co oznacza, że związane
z nimi ryzyko w momencie dokonywania płatności wynosi poniżej 2 %, odpowiadają za 80 mld EUR
lub 54 % istotnych wydatków w 2019 r.
Należą do nich: rolnictwo – płatności bezpośrednie; Europejski Fundusz Morski i Rybacki; działania
„Maria Skłodowska-Curie”; dotacje Europejskiej Rady ds. Badań Naukowych; Europejska Agencja
Kosmiczna i Agencja Europejskiego GNSS; instrument „Łącząc Europę”; Erasmus+; Fundusz Azylu,
Migracji i Integracji, wsparcie budżetowe, dotacje, wydatki administracyjne itp.
Jeżeli chodzi o wsparcie budżetowe, Komisja podkreśla, że wsparcie budżetowe dla państw
niebędących członkami UE jest finansowaniem całkowicie opartym na wynikach, w którym to
przypadku wypłata jest uzależniona od spełnienia wszystkich ogólnych kryteriów kwalifikowalności
i konkretnych wskaźników wykonania przed dokonaniem płatności. Umowy dotyczące wsparcia

PL

PL

274
budżetowego są zawieszane lub wstrzymywane, gdy warunki te przestaną być spełniane. W związku
z tym wsparcie jest ściśle związane z wynikami, a nie z uprawnieniami.
Informacje na temat prawidłowości wydatków przekazane przez Komisję
1.32 Komisja ponownie wyraża swoje poparcie dla inicjatywy Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego mającej na celu szersze wykorzystanie, w kontekście poświadczenia
wiarygodności, informacji dotyczących legalności i prawidłowości przekazywanych przez
Komisję w ramach zintegrowanej sprawozdawczości finansowej i rozliczalności, zwłaszcza teraz,
gdy wnioski obu instytucji zmierzają dalej w tym samym kierunku. Komisja od początku
konstruktywnie wspierała decyzję Trybunału i ściśle z nim współpracowała, w szczególności
w zakresie wdrażania podejścia pilotażowego w obszarze spójności oraz proponowała pomysły na
przezwyciężenie niektórych z tych trudności. W oparciu o zdobyte doświadczenia i osiągnięte postępy
Komisja będzie nadal wspierać Trybunał w jego podejściu polegającym na wykorzystywaniu
wyników audytów przeprowadzonych przez organy krajowe jako podstawy przeglądu legalności
i prawidłowości wydatków w obszarze spójności.
Jeżeli chodzi o projekt pilotażowy Trybunału w dziedzinie spójności, w przypadku większości
programów polityki spójności służby Komisji uzyskują terminowe i wiarygodne informacje z audytu
na potrzeby procesu poświadczania wiarygodności. Wymagane weryfikacje (cykl audytu) mogą
jednak trwać dłużej niż rok. Informacje na temat potwierdzonych poziomów błędu (w przypadku
większości programów) oraz na temat kilku poziomów błędu, których nie można było jeszcze
potwierdzić, są co roku ujawniane z zachowaniem pełnej przejrzystości w rocznych sprawozdaniach
z działalności odpowiednich dyrekcji generalnych. Ponadto krajowe i unijne audyty mogą być
zgodnie z prawem prowadzone przez okres co najmniej trzech lat od roku, w którym przedłożono
sprawozdania finansowe. Jest to istotne dla Komisji, ponieważ dzięki temu może ona wywiązywać się
ze swoich obowiązków związanych z wykonaniem budżetu UE w ramach programów wieloletnich.
Ponadto, w przypadku gdy sprzeczne procesy uniemożliwiają uzyskanie ostatecznych wyników
audytu przed kolejnym rocznym sprawozdaniem z działalności, służby Komisji przyjmują ostrożne
podejście w odniesieniu do zgłoszonego wskaźnika średniego ryzyka rezydualnego i opinii z audytu
oraz rozważają najbardziej pesymistyczny scenariusz dla kluczowego wskaźnika efektywności
w zakresie legalności i opinii z audytu w rocznych sprawozdaniach z działalności. W przypadku
takich programów do sprawdzenia, czy doszło do urzeczywistnienia się najbardziej pesymistycznego
scenariusza dotyczącego zgłoszonego ryzyka, wymagane są dodatkowe dowody z audytu. Zob.
również odpowiedzi Komisji do pkt 5.52 i 5.58 w rozdziale 5.
Komisja jest gotowa kontynuować dyskusje w celu ustanowienia warunków niezbędnych do
poczynienia postępów w tym procesie, przy jednoczesnym należytym uwzględnieniu istniejących ram
prawnych, specyfiki poszczególnych programów wydatków oraz ich wieloletniego charakteru.
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.33 i 1.34:
Komisja, jako organ zarządzający budżetem UE, odgrywa szczególną rolę i odpowiednio planuje
swoje podejście do kontroli funduszy UE. Podejście to różni się od podejścia stosowanego przez
Trybunał w ramach pełnionej przez niego roli kontrolera. Może to skutkować pewnymi różnicami
w szacowaniu poziomu błędu przez obie instytucje.
Szacunki Komisji dotyczące ryzyka w momencie dokonywania płatności w odniesieniu do całego
budżetu UE przedstawione w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania wynikają ze
zsumowania ryzyka w momencie dokonywania płatności ujawnionego w rocznych sprawozdaniach
z działalności.
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Oprócz ryzyka w momencie dokonywania płatności Komisja przedstawia i szacuje również ryzyko
w momencie zamknięcia, będące oszacowaniem błędów, które pozostaną na koniec cyklu życia
programu, po przeprowadzeniu wszystkich kontroli i korekt ex post (tych, które będą miały miejsce
między momentem składania sprawozdań a końcem cyklu życia programu).
Ze względu na wieloletni charakter ponoszonych wydatków i stosowane strategie kontroli Komisja
jako organ zarządzający budżetem UE może wprowadzać korekty do chwili zamknięcia programu
finansowania.
Świadczy to o tym, że jeżeli Komisja i państwa członkowskie będą miały czas na skorzystanie ze
swojej zdolności naprawczej, a Komisja – na zastosowanie narzędzi nadzorczych, którymi dysponuje,
zgodnie z zobowiązaniami wynikającymi z poszczególnych sektorowych podstaw prawnych,
wówczas rzeczywiste ryzyko w momencie zamknięcia w ostatecznym rozrachunku wyniesie znacznie
poniżej 2 % nawet w odniesieniu do każdego roku sprawozdawczego.
1.34 Szacunki Komisji dotyczące ryzyka w momencie dokonywania płatności za rok 2019
wynoszą 2,1 %, co mieści się w zakresie obliczonym przez Trybunał.
Istnieją pewne kwestie związane z elementami szacunków Komisji
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 1.35 i ramki 1.11:
Ramka 1.11 – W odniesieniu do WPR w dziale „Zasoby naturalne” Komisja potwierdza, że jej
zdaniem konieczne jest zastosowanie korekt do wyników kontroli przeprowadzonych przez państwa
członkowskie w celu oceny ryzyka w momencie dokonywania płatności. Korekty te opierają się na
wynikach prac jednostek certyfikujących (które zdaniem Komisji znacznie się poprawiły) oraz na
kontrolach własnych prowadzonych przez Komisję, co zapewnia wiarygodną ocenę szacowanego
poziomu błędu. Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 6.30 i 6.31.

Komisja z zadowoleniem odnotowuje, że ryzyko w momencie dokonywania płatności
w przypadku wydatków w ramach WPR, które wynosi 1,9 %, jest zgodne z szacowanym
przez Trybunał poziomem błędu dla działu „Zasoby naturalne”.
Jeżeli chodzi o dział „Spójność”, Komisja podkreśla, że w czasie, gdy podpisano roczne

sprawozdania z działalności, w odniesieniu do wszelkich wydatków zadeklarowanych w roku
kalendarzowym ujętym w sprawozdaniu stosowano zatrzymanie na poziomie 10 % płatności
okresowych. Komisja zaktualizowała swój kluczowy wskaźnik efektywności w dziedzinie legalności
(KPI 5) już w rocznych sprawozdaniach z działalności za 2018 r. zgodnie z zaleceniem 4 ze
sprawozdania rocznego Trybunału za 2017 r. Komisja gruntownie analizuje poziomy błędów
zgłaszane przez instytucje audytowe i zwiększa je w razie potrzeby, a także, biorąc pod uwagę dalsze
niewiadome dotyczące szeregu programów, oblicza zakres ryzyka obejmujący najbardziej
pesymistyczny scenariusz (zob. odpowiedzi Komisji do pkt 1.23 i 1.32).
Jeżeli chodzi o program „globalny wymiar Europy”, jak stwierdzono w rozdziale 8 niniejszego
sprawozdania rocznego (pkt 8.16), badanie poziomu błędu rezydualnego przeprowadzone przez DG
NEAR w 2019 r. nie zawierało żadnych szacunków, a w badaniu poziomu błędu rezydualnego
przeprowadzonym przez DG DEVCO w 2019 r. zastosowano oszacowanie jedynie w odniesieniu
do 3 z 357 transakcji. Zgodnie z podręcznikiem dotyczącym badania poziomu błędu rezydualnego
oszacowania można dokonać wyłącznie wówczas, gdy nie przedstawiono dokumentacji ze względu
logistycznego lub prawnego. We wszystkich innych przypadkach zgłasza się błąd kwantyfikowalny.
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Komisja zauważa, że w badaniu poziomu błędu rezydualnego przeprowadzonym przez DG NEAR
w 2019 r. poziom całkowitego polegania na wcześniejszych kontrolach uległ zmniejszeniu, oraz
uważa, że nie miało miejsca nadmierne poleganie na wcześniejszych pracach kontrolnych innych
podmiotów. Decyzje o całkowitym i częściowym poleganiu podejmuje się w uzasadnionych
przypadkach. Aby podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym poleganiu na wcześniejszych
pracach kontrolnych, przeprowadza się weryfikacje, przy czym mają one na celu zidentyfikowanie
błędów niewykrytych we wcześniejszych kontrolach. Gdyby nie polegano na pracach kontrolnych
innych podmiotów, w przypadku gdy ich wyniki uznano za prawidłowe, oznaczałoby to poddanie
beneficjenta dwóm kontrolom/weryfikacjom w odniesieniu do tej samej transakcji.
Metodyka badania poziomu błędu rezydualnego obejmuje kontrole postępowań o udzielenie
zamówienia, w których to kontrolach uwzględnia się między innymi powody odrzucenia
niewybranych kandydatów, spełnienie kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia w odniesieniu do
zamówień zarówno pierwszego, jak i drugiego szczebla oraz przypadki bezpośredniego udzielenia
zamówienia.
Komisja odsyła również do swoich szczegółowych odpowiedzi w rozdziale 8 oraz w sprawozdaniu
rocznym Trybunału dotyczącym EFR.
1.36 Zgodnie z rozporządzeniem finansowym (art. 247 ust. 1 lit. b)) sekcja 2 sprawozdania rocznego
z zarządzania i wykonania Komisji musi zawierać podsumowanie rocznych sprawozdań z działalności
delegowanych urzędników zatwierdzających.
1.37 Tiret pierwsze – Szacunki Komisji dotyczące ryzyka w momencie dokonywania płatności za
rok 2019 wynoszą 2,0 % dla działu „Badania, przemysł, przestrzeń kosmiczna, energia
i transport” oraz 1,0 % dla działu „Inne obszary polityki wewnętrznej”. Ryzyko w momencie
zamknięcia wynosi odpowiednio 1,5 % i 0,8 % (zob. załącznik 3 do sprawozdania rocznego
z zarządzania i wykonania, tabela B, s. 232).
W związku z tym mieści się ono w ramach szacowanego przez Trybunał poziomu błędu.
Tiret drugie – Z szacunków Komisji wynika, że ryzyko w momencie dokonywania płatności
za 2019 r. wynosi 3,1 % dla działu „Spójność”. Ryzyko w momencie zamknięcia wynosi 1,1 %
(zob. załącznik 3 do sprawozdania rocznego z zarządzania i wykonania, tabela B, s. 232).
W tym ogólnym dziale „Spójność” bardziej szczegółowe szacunki Komisji dotyczące ryzyka
w momencie dokonywania płatności za 2019 r. mieszczą się w przedziale 2,7–3,8 % w przypadku
EFRR oraz w przedziale 1,7–2,4 % w przypadku EFS (zob. sprawozdanie roczne z zarządzania
i wykonania za 2019 r., s. 58, oraz powiązane roczne sprawozdania z działalności).
1.38 Komisja z zadowoleniem przyjmuje, że w przypadku działu „Zasoby naturalne” obie instytucje
osiągnęły ten sam wynik w odniesieniu do szacowanego poziomu błędu.
WNIOSKI
1.46 Podsumowując, Komisja przywiązuje dużą wagę do należytego zarządzania finansami
z budżetu UE. Jako organ zarządzający budżetem UE Komisja wprowadziła wieloletnie strategie
kontroli mające na celu zapobieganie błędom, ich wykrywanie i korygowanie.
Komisja w dalszym ciągu podejmuje działania mające na celu rozwiązanie złożonych problemów
i zapewnienie lepszego zapobiegania błędom i ich wykrywania w miarę upływu czasu w przypadku
wszystkich programów.
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Komisja zgadza się z Trybunałem Obrachunkowym, że po stronie dochodów w budżecie UE nie
wystąpił istotny poziom błędu.
Jeżeli chodzi o wydatki, szacowane przez Komisję poziomy błędu w 2019 r. mieszczą się w zakresie
obliczonym przez Trybunał Obrachunkowy. Szacowany przez Komisję ogólny poziom ryzyka
w momencie dokonywania płatności w 2019 r., wynoszący 2,1 %, również wykazuje nieznaczny
wzrost w porównaniu z 2018 r. Szacuje się jednak, że ogólne ryzyko w momencie zamknięcia wynosi
0,7 %, czyli znacznie poniżej progu istotności wynoszącego 2 %, i jest zgodne z poziomem
z poprzednich lat oraz z celem Komisji. Uwzględnia się przy tym szacowane przyszłe korekty, które
Komisja i państwa członkowskie są w stanie wprowadzić przy użyciu dostępnych im narzędzi
prawnych w odniesieniu do danego segmentu wydatków/programów, a Komisja zachowuje zgodność
z zasadami wszystkich stosownych postępowań kontradyktoryjnych z danymi państwami
członkowskimi. W 2019 r. zatwierdzone środki naprawcze wyniosły 1,5 mld EUR (25 % więcej niż
w 2018 r.). Odnoszą się one głównie do błędów mających wpływ na płatności dokonane
w poprzednich latach.
Na podstawie własnej szczegółowej oceny zarządzania (zob. sprawozdanie roczne z zarządzania
i wykonania za 2019 r., s. 61–62) Komisja stwierdza, że istotne wydatki, w przypadku których ryzyko
w momencie dokonywania płatności jest niskie, tj. poniżej 2 %, stanowią 54 % ogółu istotnych
wydatków, a wydatki obarczone ryzykiem powyżej 2 % stanowią 46 %. Komisja uznaje zatem, że
w nieco mniej niż połowie istotnych wydatków wystąpił istotny poziom błędu (zob. również
odpowiedź Komisji do pkt 1.21).
W wyniku działań podjętych przez Trybunał Obrachunkowy, Komisję i jej partnerów wykonawczych
z czasem odnotowano poprawę w zakresie zarządzania finansami w ramach budżetu UE,
a w ostatnich latach poziomy błędu spadły niemal do progu istotności wynoszącego 2 %, z wyjątkiem
poziomów w niektórych konkretnych obszarach polityki. Komisja uważa, że wszystkie dostępne
dowody wskazują na tę tendencję: w 2019 r. poziom błędu szacowany przez Trybunał (2,7 %)
nieznacznie wzrósł w porównaniu z ubiegłym rokiem (2,6 % w 2018 r.). Jest on jednak niższy niż
w 2016 r. (3,1 %), w którym po raz pierwszy wydano opinię z zastrzeżeniem na temat legalności
i prawidłowości wydatków, i znacznie niższy niż w 2015 r. (3,8 %). Komisja odnotowuje również, że
szacowany poziom błędu obniżył się w porównaniu z 2018 r. w dwóch głównych obszarach
wydatków (zasoby naturalne i spójność) oraz że w przypadku wydatków administracyjnych i zasobów
naturalnych (stanowiących 55,4 % populacji kontrolnej) szacunkowy poziom błędu jest poniżej progu
istotności 1.
Ponadto, biorąc pod uwagę przeprowadzoną przez Komisję jakościową ocenę skutecznego
funkcjonowania systemów kontroli, w szczególności wieloletnią funkcję naprawczą, która powoduje,
że kwota obarczona ryzykiem w momencie zamknięcia (0,7 %) jest znacznie niższa od progu
istotności wynoszącego 2 %, Komisja nie uważa, aby błędy były szeroko rozpowszechnione
i dotyczyły całego budżetu UE. Jest to w sposób przejrzysty ujawniane w rocznych sprawozdaniach
z działalności dyrektorów generalnych oraz w sprawozdaniu rocznym z zarządzania i wykonania.

1
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OSTATECZNE ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 2 –
ZARZĄDZANIE BUDŻETEM I FINANSAMI”

ZARZĄDZANIE BUDŻETEM W 2019 R.
Ciągły wzrost kwoty zobowiązań pozostających do spłaty
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 2.7 i 2.8:
W 2018 r. miało miejsce istotne przyspieszenie we wdrażaniu programów polityki spójności
w ramach funduszy ESI. Wskaźnik wyboru projektów w przypadku EFRR i Funduszu Spójności na
koniec 2018 r., który Komisja uważa za jeden z warunków wstępnych i oznak przyszłej absorpcji,
przewyższył wynik z tego samego okresu odniesienia w latach 2007–2013. Ta pozytywna tendencja
została potwierdzona na koniec grudnia 2019 r. wskaźnikiem wyboru, który osiągnął 92,3 % (tj. około
4,5 punktu procentowego więcej w porównaniu z latami 2007–2013 w tym samym okresie
odniesienia). Jeżeli chodzi o Europejski Fundusz Społeczny (EFS), sytuacja stale się poprawia, przy
czym na koniec grudnia 2019 r. wskaźniki wyboru osiągnął 85 % (tj. tylko około 3,5 punktu
procentowego mniej w porównaniu z latami 2007–2013 w tym samym okresie odniesienia). Ponadto
należy zauważyć, że średni wskaźnik wyboru projektów w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia
ludzi młodych (YEI) wyniósł niemal 100 % na koniec 2019 r.
Jak wskazał to również Trybunał w pkt 2.8 swojego sprawozdania rocznego za 2018 r., wskaźniki
wykonania Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)
były znacznie wyższe niż w przypadku innych funduszy ESI (zob. także pkt 2.15 tego sprawozdania
Trybunału). Komisja zauważa, że opóźnienia w wykonaniu opisane w tym punkcie sprawozdania nie
dotyczą Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
W 2018 r. i 2019 r. w pełni wykonano uchwalony budżet wszystkich funduszy, a także większość
dochodu przeznaczonego na określony cel.
Prowadzone działania stale przyczyniają się do przyspieszenia procesu wdrażania w terenie. Komisja
ściśle monitoruje programy uznane za zagrożone, aby pomóc zapobiec niewystarczającej absorpcji
i ewentualnemu umorzeniu, jak również wdrażanie środków w ramach inicjatywy inwestycyjnej
w odpowiedzi na koronawirusa (CRII) i inicjatywy inwestycyjnej „plus” w odpowiedzi na
koronawirusa (CRII+). W celu poprawy sytuacji prowadzony jest intensywny dialog
z zainteresowanymi państwami członkowskimi. Służby Komisji w znacznym stopniu wspierają
państwa członkowskie także pod względem pomocy technicznej i usług doradczych.
Całkowity wpływ czynników powiązanych z kryzysem związanym z COVID-19 dopiero się ujawni
i będzie w pełni zauważalny w 2021 r.
Zobacz również odpowiedź Komisji do pkt 2.16.
2.9 Zgodnie z propozycjami Komisji dotyczącymi ram finansowych na lata 2021–2027 płatności
w pierwszych latach nowego okresu programowania osiągną poziom przewyższający proponowane
pułapy zobowiązań. Bez uszczerbku dla ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie wieloletnich ram
finansowych (WRF) i zakończenia związanych z nimi procedur ustawodawczych powinno to
pozwolić odwrócić tendencję wzrostową zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) począwszy
od 2021 r., a do końca 2025 r. zobowiązania pozostające do spłaty powinny spaść o 5 %. \\Źródło:
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COM(2020)298: Długoterminowa prognoza przyszłych wpływów i wypływów w budżecie UE (2021–
2025)\\
ZAGROŻENIA I WYZWANIA DLA BUDŻETU UE
Zmiany w budżecie UE w związku z wybuchem pandemii COVID-19
2.11 Komisja zauważa, że zmieniona całkowita kwota WRF przedstawiona w dniu 27 maja 2020 r.
(tj. 1 100 mld EUR) jest w rzeczywistości wyższa niż kompromis zgłoszony przez przewodniczącego
Rady Europejskiej w lutym 2020 r. (1 094 mld EUR), który stanowił ostatni punkt odniesienia
w negocjacjach prowadzonych przed pakietem na rzecz odbudowy.
Komisja zwraca uwagę również na fakt, że w przypadku braku przyjęcia rozporządzenia w sprawie
WRF na lata 2021–2027, stosowanie przepisów przejściowych określonych w aktach podstawowych
programów wydatków będzie niezbędne, aby uniknąć wstrzymania realizacji unijnych programów
wydatków.
Zjednoczone Królestwo wystąpiło z UE
2.13 Komisja podkreśla, że wkład Zjednoczonego królestwa na okres po 2020 r. zostanie ustalony
zgodnie z postanowieniami Umowy o wystąpieniu Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii
i Irlandii Północnej z Unii Europejskiej i Europejskiej Wspólnoty Energii Atomowej. Zjednoczone
Królestwo pozostaje odpowiedzialne za wszystkie zobowiązania finansowe wynikające z całego
okresu jego członkostwa w UE.
W okresie przejściowym, który zakończy się z dniem 31 grudnia 2020 r., Zjednoczone Królestwo
nadal przekazuje wkład do budżetu UE i korzysta z tego budżetu na tych samych zasadach, jak gdyby
nadal było państwem członkowskim.
KWESTIE DOTYCZĄCE ZARZĄDZANIA FINANSAMI
Proces absorpcji środków z funduszy ESI przyspieszył, ale wciąż przebiega wolniej niż
w poprzednich WRF
2.14 Pomimo opóźnienia rozpoczęcia wdrażania programów polityki spójności proces ten przebiega
sprawnie. Komisja odsyła do swoich wspólnych odpowiedzi do pkt 2.7 i 2.8.
Na wskaźniki absorpcji miała również wpływ decyzja prawodawcy o przejściu na stosowanie ogólnej
zasady umarzania n+3 w latach 2014–2020. Całkowity wpływ czynników powiązanych z kryzysem
związanym z COVID-19 dopiero stanie się zauważalny.
2.15 Komisja uważa, że wnioski z dokonanych porównań z poprzednimi WRF należy wyciągać
ostrożnie, ponieważ niektóre istotne różnice między rozporządzeniem w sprawie wspólnych
przepisów (CPR) na okresy programowania na lata 2007–2013 i 2014–2020 (takie jak zasada n+3
i proces corocznego zatwierdzania zestawień wydatków) powodują, że tempo dokonywania płatności
w przypadku drugiego z wymienionych okresów może być wolniejsze.
Komisja podkreśla, że chociaż niższy, wskaźnik absorpcji EFMR nie jest zbyt odległy od wskaźników
EFRR i EFS, z którymi fundusz ten dzieli wspólne wymogi dotyczące systemu zarządzania i kontroli.
Ponadto Komisja zwraca uwagę, że wysokie tempo absorpcji w 2019 r. wskazuje, że część opóźnień,
które nastąpiły na początku realizacji programów, jest nadrabiana.
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2.16 Wprowadzenie przez współprawodawców zasady automatycznego umorzenia n+3 (zamiast n+2)
zniechęciło do szybszego wykonania budżetu. Podobne skutki miało wprowadzenie ryzyka korekt
finansowych netto, w przypadku gdy poważne niedociągnięcia pozostaną niewykryte lub
nieskorygowane, okazało się ono jednak istotnym narzędziem ochrony interesów finansowych Unii.
W konkretnym kontekście Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (EFMR) niektóre środki
(np. kontrola rybołówstwa, gromadzenie danych naukowych) musiały zostać przeniesione
z zarządzania bezpośredniego do zarządzania dzielonego z poprzedniego okresu programowania, co
wymagało istotnych dostosowań ze strony krajowych administracji publicznych.
Aby wspierać należyte zarządzanie finansami i terminową realizację w okresie programowania na lata
2021–2027, we wniosku Komisji dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów
(COM(2018) 375) uwzględniono wprowadzenie zasady automatycznego umorzenia n+2 w miejsce
obowiązującej zasady automatycznego umorzenia n+3. Pozostaje to bez uszczerbku dla ostatecznego
wyniku negocjacji w sprawie WRF i zakończenia związanych z nimi procedur ustawodawczych.
Komisja jest przekonana, że jeżeli utrzyma się obecne tempo nadrabiania opóźnienia – potwierdzone
wysokim tempem absorpcji w 2019 r. – poziom zobowiązań pozostających do spłaty będzie niższy
niż przewidywany.
Ponadto Komisja zauważa, że powolne wykorzystanie środków opisane w tym punkcie sprawozdania
nie dotyczy Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW).
2.17 Aby uniknąć powracającego problemu dużej ilości dochodów przeznaczonych na określony cel
wynikającej ze zwrotu kwot niewykorzystanych rocznych płatności zaliczkowych do budżetu UE, jak
opisano we wspólnej odpowiedzi do pkt 2.16 i 2.17, Komisja zaproponowała zmniejszenie wskaźnika
rocznych płatności zaliczkowych na lata 2021–2023 bieżącego okresu programowania (COM(2018)
614) i uwzględniła niższy wskaźnik we wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych
przepisów w odniesieniu do WRF na lata 2021–2027. Pozostaje to bez uszczerbku dla ostatecznego
wyniku negocjacji w sprawie WRF i zakończenia związanych z nimi procedur ustawodawczych.
Komisja jest świadoma faktu, że takie duże zmniejszenie dochodów przeznaczonych na określony cel
dostępnych na koniec 2019 r. wywiera presję na środki na płatności. Dokonując przesunięcia
zbiorczego, Komisja przeprowadzi dogłębną analizę środków na płatności potrzebnych do końca roku
i złoży wniosek do władzy budżetowej, jeżeli konieczne będzie zwiększenie dostępnych środków.
W przypadku instrumentów finansowych objętych zarządzaniem dzielonym również występują
problemy związane z absorpcją
2.21 We wniosku dotyczącym rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027
zawarto przepisy znacznie zmniejszające lukę czasową między końcem okresu objętego wnioskiem
a dostępnością danych na temat instrumentów finansowych. W tym celu najważniejsze dane na temat
instrumentów finansowych włącza się do danych finansowych dostarczanych na poziomie
priorytetów przedkładanych przez organy odpowiedzialne za realizację programów kilka razy w roku.
Dane na temat poszczególnych instrumentów finansowych wciąż byłyby dostępne na wniosek, tak jak
w przypadku operacji, w odniesieniu do których korzysta się z innych form finansowania.
W kolejnym okresie programowania na lata 2021–2027 sprawozdawczość w zakresie instrumentów
finansowych objętych zarządzaniem dzielonym w ramach EFRROW reguluje art. 121 rozporządzenia
w sprawie planów strategicznych (SPR) wspólnej polityki rolnej (WPR), w którym przewidziano
wymóg przedstawiania do dnia 15 lutego rocznego sprawozdania dotyczącego rolniczego roku
budżetowego (16 października – 15 października), tym samym prowadząc do przedkładania
sprawozdania 2 miesiące wcześniej niż w latach 2014–2020. Informacje wymienione w art. 121 ust. 6
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rozporządzenia w sprawie planów strategicznych WPR zgłasza się na poziomie rodzaju interwencji
(którego odpowiednikiem w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów jest priorytet).
Budżet UE jest narażony na ryzyko finansowe
Na budżet UE składają się różne rodzaje operacji finansowych
2.26 Komisja podkreśla, że w mającym się wkrótce ukazać sprawozdaniu za 2019 r. „w sprawie
gwarancji pokrytych z budżetu UE” (art. 149 dawnego rozporządzenia finansowego) EFIS
poświęcono całą sekcję, w której przedstawione zostaną zagregowane informacje według stanu na
dzień 31.12.2019 r. Począwszy od 2021 r. Komisja będzie przedstawiać władzom budżetowym roczne
sprawozdanie w sprawie gwarancji budżetowych (art. 41 ust. 5 rozporządzenia finansowego), w tym
ocenę poziomu wszystkich zobowiązań warunkowych obciążających budżet, wynikających
z gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej zgodnie z przepisami określonymi w nowym
rozporządzeniu finansowym.
Fundusze gwarancyjne
2.28 Komisja uważa, że mało prawdopodobne jest, że kwoty dostępne w ramach funduszy
gwarancyjnych będą niewystarczające.
Przyszła ekspozycja budżetu UE wymaga przeprowadzenia ponownej analizy
2.34 Komisja, we współpracy z partnerami wykonawczymi, ściśle monitoruje potencjalny wpływ
kryzysu związanego z COVID-19 na ekspozycję Unii na ryzyko wynikające z gwarancji
budżetowych. W chwili obecnej Komisja nie widzi konieczności zmiany docelowych wskaźników
zasilenia rezerw odnośnych programów, które od samego początku były ustalone ostrożnie. Docelowy
wskaźnik zasilenia rezerw nowych instrumentów gwarancyjnych proponowany przez Komisję
w kontekście Next Generation EU obliczono z taką samą ostrożnością.
BUDŻET UE I GRUPĘ EBI ŁĄCZĄ ŚCISŁE WZAJEMNE POWIĄZANIA
Znaczna część operacji prowadzonych przez EBI jest wspierana ze środków budżetu UE
2.41 Do kwestii podniesionych przez Trybunał odniesiono się już w odpowiedziach Komisji na
sprawozdanie specjalne 3/2019 w sprawie EFIS, które przytoczono poniżej:
„Komisja i EBI są zdania, że w wyniku wprowadzenia EFIS większość pozostałych instrumentów
finansowych została w rzeczywistości wzmocniona, a nie zastąpiona.
Grupa EBI jest zdania, że finansowanie zapewniane w ramach EFIS nie jest w pełni porównywalne
z innymi źródłami finansowania, gdyż zazwyczaj jest przyznawane na innych warunkach, a zatem nie
można uznać, że zastępuje ono inne źródła finansowania.
Uruchomione inwestycje zgodnie z metodyką odzwierciedlają najlepsze szacunki oczekiwanych
inwestycji w gospodarce realnej, z uwzględnieniem korekty faktycznych kwot po zakończeniu
projektu. W związku z tym z definicji uruchomione inwestycje oszacowane ex ante oznaczają
szacunki w momencie zatwierdzenia, a nie przeszacowanie lub niedoszacowanie.
Koncentracji geograficznej nie można obliczać wyłącznie w oparciu o wielkość podpisanych operacji
finansowania w każdym państwie członkowskim. Rozważając koncentrację geograficzną, należy
uwzględnić wielkość gospodarki i liczbę ludności poszczególnych państw członkowskich.
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Komisja uznaje znaczenie dywersyfikacji geograficznej EFIS. W tym zakresie Komisja i EBI
wprowadzają szereg środków w celu poprawy rozkładu geograficznego”.
Uprawnienia kontrolne Trybunału obejmują jedynie część operacji EBI
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 2.44 i 2.45:
Specjalny status EBI przewidziano w Traktatach, mianowicie w art. 308 i 309 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE) i Protokole nr 5 w sprawie Statutu EBI. Istotnymi
cechami, które odróżniają EBI od banków komercyjnych, jest charakter EBI, charakter jego
akcjonariuszy (państw członkowskich), fakt, że jego działalność nie jest nastawiona na zysk oraz jego
strategia napędzana celami polityki publicznej.
Komisja współpracuje z Trybunałem i EBI nad odnowioną umową trójstronną. Zgodnie z art. 287
ust. 3 akapit trzeci TFUE umowa ta obejmuje zarówno operacje finansowe prowadzone na podstawie
upoważnienia przyznanego EBI przez Unię Europejską, jak i operacje finansowane przez EBI, które
są gwarantowane z wykorzystaniem środków budżetu ogólnego Unii Europejskiej. Umowa ta nie
zmienia ani nie zastępuje prawa Unii, w szczególności postanowień art. 285 i art. 287 ust. 3 Traktatu
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), które stanowią podstawę prawną tej umowy i na
podstawie których przyznano Trybunałowi upoważnienie do przeprowadzania kontroli dochodów
i wydatków Unii zarządzanych przez EBI.
2.45 Komisja zauważa, że uwaga ta dotyczy wniosku w sprawie upoważnienia Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego do przeprowadzania kontroli projektów EBI, które nie są związane
z budżetem UE lub nie są z niego finansowane, a zatem nie odnosi się do Komisji.
WNIOSKI I ZALECENIA
Wnioski
2.47 Zgodnie z propozycjami Komisji dotyczącymi ram finansowych na lata 2021–2027 płatności
w pierwszych latach nowego okresu programowania osiągną poziom przewyższający proponowane
pułapy zobowiązań. Bez uszczerbku dla ostatecznego wyniku negocjacji w sprawie WRF
i zakończenia związanych z nimi procedur ustawodawczych powinno to pozwolić odwrócić tendencję
wzrostową zobowiązań pozostających do spłaty (RAL) począwszy od 2021 r., a do końca 2025 r.
zobowiązania pozostające do spłaty powinny spaść o 5 %.
//Źródło: COM(2020)298: Długoterminowa prognoza przyszłych wpływów i wypływów w budżecie
UE (2021–2025)//
2.48 Wolniejsze tempo absorpcji środków na płatności w porównaniu z poprzednimi WRF jest
związane głównie ze zmianami wprowadzonymi do rozporządzeń w okresie programowania na lata
2014–2020, mianowicie wysokim poziomem rocznych płatności zaliczkowych oraz dłuższym czasem
na wykorzystanie zaciągniętych zobowiązań ze względu na nową zasadę automatycznego umorzenia
(n+3).
Komisja zwraca uwagę, że wysokie tempo absorpcji w 2019 r. wskazuje, że część opóźnień, które
nastąpiły na początku realizacji programów, jest stopniowo nadrabiana.
Zobacz odpowiedzi Komisji do pkt 2.14–2.17.
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Jeżeli chodzi o EFRROW, Komisja ściśle monitoruje postępy państw członkowskich w realizacji
programów rozwoju obszarów wiejskich w ramach budżetu na 2020 r.
Obecnie oczekuje się, że dostępne środki na płatności wystarczą na zwrot deklarowanych wydatków
państw członkowskich w całości. Pozostaje to bez uszczerbku dla ostatecznego wyniku negocjacji
w sprawie WRF i rezultatu odnośnych corocznych procedur budżetowych.
2.50 Informacje na poziomie globalnym dotyczące maksymalnej ekspozycji budżetu UE
w odniesieniu do gwarancji budżetowych na koniec każdego roku znajdują się w rocznym
sprawozdaniu finansowym UE.
Komisja podkreśla, że we wskaźnikach zasilenia rezerw Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji
Strategicznych/instrumentu wsparcia wypłacalności i InvestEU zawartych w jej wnioskach
przedłożonych w maju 2020 r. uwzględniono już pandemię COVID-19, a prawodawstwo będące
przedmiotem wniosków obejmuje odpowiednie przepisy dokonywania w stosownych przypadkach
przeglądu wskaźnika zasalania rezerw w trakcie realizacji.
Od 2021 r. Komisja będzie przedstawiać władzom budżetowym roczne sprawozdanie w sprawie
gwarancji budżetowych, w tym ocenę poziomu zobowiązań warunkowych obciążających budżet,
wynikających z gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej, jak również informacje na temat
efektywnego wskaźnika zasilenia wspólnego funduszu rezerw, zgodnie z przepisami określonymi
w rozporządzeniu finansowym.
2.51 Komisja przypomina, że trwa przegląd nowej umowy trójstronnej zawartej między Komisją,
Trybunałem i EBI. Komisja odsyła do swojej wspólnej odpowiedzi do pkt 2.44 i 2.45.
Zalecenia
Zalecenie 2.1
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja stale monitoruje potrzeby w zakresie płatności i odpowiednio przedkłada wnioski dotyczące
budżetów korygujących oraz przesunięć przez władzę budżetową i wyraża zgodę na kontynuowanie
tych działań w przyszłości.
Jeżeli chodzi o podejmowanie działań w celu zagwarantowania dostępności wystarczających środków
na płatności, Komisja przypomina jednak, że przyjęcie budżetu ostatecznie wchodzi w zakres
kompetencji władzy budżetowej, który obejmuje przyznawanie wystarczającego poziomu środków na
płatności, w tym środków wynikających z nadzwyczajnej potrzeby w związku z pandemią COVID19. W tym kontekście Komisja będzie kontynuowała ścisłą współpracę z Parlamentem Europejskim
i Radą.
Zalecenie 2.2
Komisja częściowo przyjmuje to zalecenie.
Komisja zobowiązuje się do monitorowania wdrażania instrumentów finansowych objętych
zarządzaniem dzielonym, tak jak to robiła dotychczas. Wiązałoby się to z corocznym sporządzaniem
sprawozdania nie na poziomie poszczególnych instrumentów finansowych, ale na poziomie
priorytetów, a w przypadku EFRROW – na poziomie rodzaju interwencji, obejmującego zakres
informacji przekazywanych Komisji zgodnie z przyszłymi ramami regulacyjnymi.
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Dane na temat poszczególnych instrumentów finansowych wciąż byłyby dostępne w ramach ścieżki
audytu, tak jak w przypadku operacji, w odniesieniu do których korzysta się z innych form
finansowania.
W tym kontekście Komisja podkreśla również, że przyszłe przepisy sektorowe (tj. rozporządzenie
w sprawie wspólnych przepisów na lata 2021–2027) nie będą zawierać wymogu, aby organy
odpowiedzialne za realizację programu przekazywały dane na poziomie poszczególnych
instrumentów finansowych; Komisja nie posiada uprawnienia prawodawczego do nałożenia takiego
dodatkowego wymogu.
Zalecenie 2.3
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja będzie przedstawiać władzom budżetowym roczne sprawozdanie w sprawie gwarancji
budżetowych, w tym ocenę poziomu zobowiązań warunkowych obciążających budżet, wynikających
z gwarancji budżetowych lub pomocy finansowej zgodnie z przepisami określonymi
w rozporządzeniu finansowym.
Zalecenie 2.4
Komisja przyjmuje to zalecenie i uznaje je za już wykonane.
Komisja dążyła do wprowadzenia tego zalecenia w życie, przedkładając wnioski dotyczące planu
odbudowy i WRF. Komisja nadal będzie monitorowała sytuację.
W celu zapewnienia, aby Unia była w stanie pokryć wszystkie swoje zobowiązania finansowe, nawet
w sytuacjach nagłego i poważnego pogorszenia koniunktury gospodarczej, takiego jak w przypadku
wpływu pandemii COVID-19 na europejską gospodarkę, już w dniu 27 maja 2020 r. Komisja
zaproponowała zwiększenie pułapu zasobów własnych do 1,40 % dochodu narodowego brutto UE-27.
W odniesieniu do ustanowionych gwarancji budżetowych Komisja na bieżąco ocenia stosowność
poziomów zasilenia rezerw względem poziomów ustalonych w podstawowych aktach
ustawodawczych. W tym duchu Komisja, we współpracy z partnerami wykonawczymi, ściśle
monitoruje potencjalny wpływ kryzysu związanego z COVID-19 na ekspozycję Unii na ryzyko
wynikające z gwarancji budżetowych. Docelowy wskaźnik zasilenia rezerw instrumentów
gwarancyjnych proponowany przez Komisję w kontekście Next Generation EU (zob. pkt 2.11)
obliczono z odpowiednio należytą ostrożnością.
Zalecenie 2.5
Komisja zauważa, że zalecenie to dotyczy wniosku w sprawie upoważnienia Europejskiego
Trybunału Obrachunkowego do przeprowadzania kontroli projektów EBI, które nie są związane
z budżetem UE lub nie są z niego finansowane, a zatem nie jest skierowane do Komisji.
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OSTATECZNE ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 3 – DOCHODY”

BADANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
3.9 Komisja stale śledzi wszelkie niedociągnięcia stwierdzone w odniesieniu do kont B, a państwa
członkowskie ponoszą odpowiedzialność finansową za wszelkie straty w zakresie tradycyjnych
zasobów własnych (TZW) wynikające z błędów administracyjnych.
Komisja podejmie działania następcze w związku z problemami stwierdzonymi w wyniku kontroli
ETO w Belgii, Niemczech i Polsce w ramach jej zwyczajowych działań następczych w związku
z ustaleniami ETO, przy czym te państwa członkowskie będą zobowiązane do wprowadzenia
odpowiednich środków w celu zajęcia się wykrytymi niedociągnięciami i ich wyeliminowania.
3.10 Komisja przypomina, że w przypadku tego rodzaju rozliczeń z natury istnieje wysokie ryzyko
wystąpienia niedociągnięć i złożoności. Dlatego też każda kontrola na miejscu w zakresie TZW
prowadzona przez Komisję obejmuje badanie konta B. Komisja będzie kontynuowała to podejście.
Ponadto w programie kontroli na miejscu w zakresie TZW z 2020 r. skoncentrowano się
w szczególności na rachunkowości w zakresie TZW w odpowiedzi na ubiegłoroczne zalecenie ETO.
3.11 W decyzji w sprawie kryteriów ryzyka finansowego ustanowiono kryteria (w tym dotyczące
ryzyka zaniżania wartości i identyfikacji przedsiębiorców obarczonych ryzykiem) w celu
elektronicznego oznaczania transakcji uznanych za stwarzające ryzyko finansowe oraz wymagających
dalszego nadzoru lub dalszej kontroli. Kryteria ryzyka finansowego stosuje się zarówno przed
zwolnieniem towarów, jak i po ich zwolnieniu, w tym w ramach kontroli po zwolnieniu towarów.
Komisja nie oceniła jeszcze poziomu wdrożenia przez państwa członkowskie.
Ponadto Komisja zaktualizowała „Przewodnik dotyczący audytu celnego” w celu zapewnienia
wytycznych dotyczących sposobu postępowania w sytuacjach, w których przedsiębiorcy prowadzą
operacje przywozu w państwach członkowskich innych niż państwo członkowskie, w którym
znajduje się ich siedziba. Podkreśla również znaczenie wymiany informacji o ryzyku dotyczących
przedsiębiorców obarczonych ryzykiem.
Jak stwierdził ETO, państwa członkowskie wzmacniają swoje strategie kontroli w świetle
niedociągnięć wykrytych przez Komisję podczas kontroli na miejscu w zakresie TZW
przeprowadzonych w latach 2018 i 2019. Działanie to przyczyni się do wprowadzenia lepiej
zharmonizowanej, ogólnoeuropejskiej strategii kontroli na rzecz przeciwdziałania zaniżaniu wartości.
Komisja będzie nadal monitorować sytuację, badając próby przypadków przywozu i kontrole oraz
prowadząc analizy statystyczne.
3.13 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 3.11.
3.14 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 3.11.
W ramach procesu działań następczych w związku ze sprawozdaniami z kontroli Komisja rozpoczęła
kwantyfikację strat w zakresie TZW na szczeblu unijnym oraz na szczeblu państw członkowskich.
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W 2020 r. Komisja kontynuuje kontrole następcze na miejscu w zakresie strategii kontroli
wartości celnej. Z analizy danych statystycznych wynika, że szacowana kwota strat w zakresie TZW
spada. Komisja uważa zatem, że państwa członkowskie poprawiły skuteczność swoich środków
kontroli w tym zakresie, podejmując działania mające na celu uwzględnienie ustaleń Komisji, co
potwierdził ETO w trzech państwach członkowskich, w których przeprowadził kontrolę.
3.15 Komisja pragnie podkreślić, że działania są podejmowane od chwili przedstawienia przez ETO
sprawozdań za lata 2013 i 2014. Oprócz aktualizacji „Przewodnika dotyczącego audytu celnego”,
który to proces już przyczynił się do wyeliminowania niektórych niedociągnięć wykrytych przez
ETO, Komisja współpracuje z państwami członkowskimi w celu znalezienia rozwiązań
umożliwiających identyfikację importerów prowadzących działalność w państwach
członkowskich innych niż państwo, w którym znajduje się ich siedziba, przy uwzględnieniu
dostępnych obecnie informacji i przepisów prawnych. Prace te są prowadzone w ramach grupy
projektowej finansowanej ze środków programu „Cła 2020”. Dalsze postępy będzie można jednak
osiągnąć dopiero wówczas, gdy ogólnounijna baza danych obejmująca wszystkie przywozy będzie
w pełni dostępna.
Ramka 3.2 – Utrzymująca się luka w systemie kontroli celnych na terenie całej UE
Baza danych „Surveillance III” na poziomie UE jest gotowa po stronie Komisji do przyjmowania
przepływów danych, ale jedynie kilka państw członkowskich przeszło dotychczas na nowe krajowe
systemy przywozu. W związku z tym w bazie „Surveillance III” niedostępne są na razie ogólnounijne
zbiory danych dotyczące przywozu przez przedsiębiorców. Na wniosek państw członkowskich
wyznaczono termin do stycznia 2023 r.
Komisja pragnie podkreślić – w kontekście ram zarządzania ryzykiem celnym – że w decyzji
wykonawczej w sprawie kryteriów ryzyka finansowego ustanowiono prawnie wiążące przepisy
w celu przeciwdziałania ryzyku finansowemu zarówno podczas zwalniania towarów, jak i po ich
zwolnieniu, w tym w ramach kontroli po zwolnieniu towarów. Żaden przedsiębiorca nie jest z góry
wyłączony ze stosowania takich kryteriów – niezależnie od tego, w którym państwie członkowskim
znajduje się jego siedziba.
Komisja przyznaje jednak, że dysponowanie ogólnoeuropejskim przeglądem działań prowadzonych
przez przedsiębiorców stanowiłoby istotne wsparcie analizy ryzyka, ponieważ w przypadku wykrycia
nieprawidłowości lub ryzyka takie narzędzie ułatwiłoby prześledzenie działalności transgranicznej
prowadzonej przez przedsiębiorców.
3.17 Zastrzeżenia stanowią środek ochronny mający na celu złagodzenie ryzyka przedawnienia
nieprawidłowego sprawozdania dotyczącego zasobów własnych opartych na VAT.
Większość zastrzeżeń, które pozostają nierozstrzygnięte od długiego czasu, związana jest
z postępowaniami w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, które mogą mieć
potencjalnie wpływ finansowy. W takim przypadku zastrzeżenia odzwierciedlają przebieg
postępowań w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, na który wpływ ma
szereg czynników takich jak złożoność sprawy dotyczącej uchybienia oraz możliwe wniesienie
sprawy do Trybunału Sprawiedliwości.
Komisja działa w ścisłej współpracy z państwami członkowskimi, aktywnie poszukując sposobów
rozwiązywania problemów i podejmując działania – w miarę możliwości zgodnie z procedurami
Komisji i mającymi zastosowanie przepisami – aby zamknąć nierozstrzygnięte od długiego czasu
zastrzeżenia.
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Za informacje związane z wpływem finansowym odpowiada państwo członkowskie. Po
przedstawieniu przez państwa członkowskie obliczeń związanych z zastrzeżeniami można również
obliczyć wpływ finansowy.
3.18 Komisja wskazuje, że w 2019 r. zamknięto 40 spośród 162 punktów otwartych w zakresie
TZW nierozstrzygniętych od 5 lat lub dłuższego czasu (około 25 % w jednym roku), co uznaje za
zadowalający postęp, biorąc pod uwagę złożoność tych spornych spraw. Komisja będzie nadal dążyć
do szybkiego zamknięcia takich spraw, jednak zależy to również od współpracy ze strony państw
członkowskich.
Komisja uważa, że jej baza danych zawiera wystarczające informacje do celów monitorowania
terminowości i kompletności działań następczych, z wyjątkiem wpływu finansowego, który jest
oddzielnie dokumentowany w systemie rachunkowości SUIVI.
Informacje te mogłyby zostać włączone do bazy danych dotyczących działań następczych, jednak
Komisja zauważa, że natychmiastowe ustalenie prawidłowych kwot nie zawsze jest możliwe, jeżeli
konieczne jest oczekiwanie na dodatkowe informacje od państw członkowskich. Ponadto Komisja
zaktualizuje instrukcje wewnętrzne, aby sformalizować nadawanie priorytetu nierozstrzygniętym od
długiego czasu punktom o największym potencjalnym wpływie finansowym.
W związku z tym skorygowane zostaną: terminowość, procedury i bazy danych na potrzeby działań
następczych w związku z punktami otwartymi w zakresie TZW, zgodnie z zastrzeżeniami
zgłoszonymi przez ETO.
Ramka 3.3 Uchybienia w działaniach następczych podejmowanych w wyniku wykrycia
niedociągnięć w zakresie TZW w państwach członkowskich
Komisja zgadza się z ETO co do stwierdzonych przez niego opóźnień. Opóźnienia te nie
spowodowały jednak strat w zakresie TZW.
Komisja intensyfikuje działania następcze w związku z otwartymi punktami, nadając priorytet
nierozstrzygniętym od długiego czasu sprawom, które mogą mieć skutki finansowe. Kontynuowana
będzie inicjatywa własna służb Komisji polegająca na zaproszeniu do Brukseli państw członkowskich
o największej liczbie otwartych punktów, aby przyspieszyć – o ile to możliwe – zamykanie takich
punktów. Ponadto program kontroli na miejscu w zakresie TZW z 2020 r. zapewnia możliwość
prowadzenia kontroli ad hoc i spotkań zarządczych w państwach o największej liczbie spraw
otwartych od długiego czasu. Komisja wyznaczyła sobie cel ilościowy polegający na dalszym
zmniejszeniu – o 20 % – nierozstrzygniętych od długiego czasu otwartych punktów do końca 2020 r.
Co więcej, Komisja będzie wszczynać postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa
członkowskiego w przypadku utrzymującego się braku porozumienia z państwami członkowskimi
w sprawie nierozstrzygniętych od długiego czasu otwartych punktów mających wpływ finansowy.
3.19 Cykl weryfikacji DNB 2016–2019 ukończono w znacznie bardziej sformalizowany sposób, niż
miało to miejsce we wcześniejszych przypadkach. Komisja jest przekonana, że ten większy stopień
formalizacji przyczynia się do wzmocnienia ogólnej jakości szacunków DNB, a co za tym idzie – do
sprawiedliwszego poboru zasobów własnych wśród państw członkowskich.
3.20 Podczas cyklu weryfikacji DNB 2016–2019 Komisja potwierdziła, że aktywa w dziedzinie
badań i rozwoju zostały co do zasady prawidłowo ujęte w rachunkach narodowych, tj. zostały
skapitalizowane i wycenione zgodnie z obowiązującymi przepisami. Komisja podjęła w szczególności
szereg działań mających na celu ocenę ewidencjonowania badań i rozwoju w kontekście globalizacji
– poprzez porównania między państwami oraz specjalny projekt pilotażowy dotyczący
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przedsiębiorstw wielonarodowych w kontekście DNB – natomiast przypadki, w których nastąpiła
relokacja działalności przedsiębiorstw wielonarodowych, były objęte systemem wczesnego
ostrzegania.
Komisja jest zatem zdania, że w dużym stopniu wdrożyła zalecenie 2 ETO (2016) zawarte
w załączniku 3.4.
3.21 Komisja uznała, że jakość skorygowanego wykazu DNB Francji jest odpowiednia, a jego
przegląd jest w toku. Komisja przypomina, że zastrzeżenie ogólne dotyczące Francji zgłoszono
właśnie w celu ochrony – w razie potrzeby – interesów finansowych UE i państw członkowskich.
ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI
3.23 Zob. odpowiedź Komisji do pkt 3.14.
W ramach procesu działań następczych w związku ze sprawozdaniami z kontroli Komisja rozpoczęła
kwantyfikację strat w zakresie TZW na szczeblu unijnym oraz na szczeblu państw członkowskich.
WNIOSKI I ZALECENIA
3.24 Komisja poprawi swoją ocenę ryzyka w zakresie planowania kontroli i będzie nadal dążyć do
szybkiego zamknięcia nierozstrzygniętych od długiego czasu otwartych punktów, co będzie również
zależało od współpracy ze strony państw członkowskich.
Komisja poczyniła istotne kroki, aby pomóc w identyfikacji obarczonych największym ryzykiem
przedsiębiorców na szczeblu UE, których należy objąć audytem po zwolnieniu towarów –
wprowadziła oznaczanie transakcji, w przypadku których uznano, że stwarzają ryzyko finansowe
zgodnie z kryteriami ryzyka finansowego, oraz zaktualizowała „Przewodnik dotyczący audytu
celnego”. Ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu identyfikacji importerów
działających w państwach członkowskich innych niż państwo, w którym znajduje się ich siedziba.
Dalsze postępy będzie można osiągnąć wówczas, gdy ogólnounijna baza danych obejmująca
wszystkie przywozy będzie w pełni dostępna (zob. odpowiedzi do pkt 3.11–3.15).
3.25 Zob. odpowiedzi Komisji do pkt 3.20.
Zalecenie 3.1 – Niewykryte należności celne (TZW)
Komisja przyjmuje zalecenie 3.1.
a) Komisja wykorzysta dostępne dane dotyczące przywozu w celu analizy odbiegających od normy
schematów. Informacje te mogłyby pomóc państwom członkowskim w identyfikacji konkretnych
sytuacji, które państwa te mogłyby poddać dalszej analizie z punktu widzenia zarządzania ryzykiem,
aby ewentualnie wykryć przedsiębiorców, którzy przeprowadzili przedmiotowe transakcje.
Takie rozwiązanie byłoby pomocne dla państw członkowskich, biorąc pod uwagę, że są one
odpowiedzialne – w ramach swoich kompetencji – za właściwe wdrożenie prawa celnego.
Działanie to zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem ograniczeń określonych w ogólnym
rozporządzeniu o ochronie danych (RODO) oraz zgodnie z obowiązującymi ramami prawnymi.
b) Komisja będzie dalej wykorzystywać informacje zawarte w systemie „Surveillance III” do szeregu
celów, również w celu wsparcia analizy danych prowadzonej przez państwa członkowskie. Działanie
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to zostanie przeprowadzone z uwzględnieniem ograniczeń określonych w RODO oraz zgodnie
z obowiązującymi ramami prawnymi.
Zalecenie 3.1 – Punkty otwarte w zakresie TZW
Komisja przyjmuje zalecenie 3.2.
a) Komisja ponownie rozważy swój system monitorowania otwartych punktów zgodnie z zaleceniami
ETO.
b) Terminowość, procedury i bazy danych na potrzeby działań następczych w związku z punktami
otwartymi w zakresie TZW zostaną skorygowane zgodnie z zaleceniami ETO.
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 4 –
KONKURENCYJNOŚĆ NA RZECZ WZROSTU GOSPODARCZEGO I ZATRUDNIENIA”

PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
4.6 Poziom błędu zgłoszony przez ETO w 2019 r. (4,0 %) jest spójny z poziomami błędu, które
zgłoszono w poprzednich sprawozdaniach (z wyjątkiem sprawozdania rocznego za 2018 r.).
Oszacowany przez Trybunał poziom błędu obliczono w ujęciu rocznym i nie uwzględnia on żadnych
korekt ani uregulowań, których dokona Komisja. Zob. np. odpowiedź Komisji do pkt 4.18.
Komisja szacuje poziom błędu rezydualnego w przypadku wydatków w obszarze badań naukowych
(„Horyzont 2020”), wdrażając wieloletnią strategię kontroli. W zgłoszonym poziomie błędu
rezydualnego (2,15 % na koniec 2019 r.) uwzględniono odzyskanie środków, korekty oraz efekty
wszystkich kontroli i audytów przeprowadzonych przez Komisję w całym okresie wdrażania
programu.
Należy zauważyć, że celem Komisji w przypadku programu „Horyzont 2020” jest utrzymanie
reprezentatywnego poziomu błędu w przedziale 2–5 %, przy poziomie błędu rezydualnego jak
najbardziej zbliżonym do 2 % (ale niekoniecznie niższym).
4.7 Zwrotu wydatków w obszarze badań naukowych dokonuje się na podstawie złożonych
zestawień wydatków poniesionych przez beneficjentów. Zestawienia te często podlegają
skomplikowanym zasadom i mogą być źródłem błędów, co można zaobserwować w przypadkach,
do których odnosi się Trybunał.
Ograniczenie poziomu błędu zależy zatem od kontynuowania działań na rzecz uproszczenia. W tym
celu na ostatnich etapach wdrażania programu „Horyzont 2020” Komisja na szerszą skalę korzysta
z uproszczonych form kosztów, takich jak finansowanie w oparciu o stawki ryczałtowe, zwiększa
znaczenie komunikacji z beneficjentami i ciągle usprawnia swoje mechanizmy kontroli. Program
„Horyzont Europa” będzie krokiem naprzód dzięki doświadczeniu zdobytemu w ramach programu
„Horyzont 2020”.
4.8 Komisja z zadowoleniem przyjmuje uznanie wyrażone przez ETO dla podjętych przez nią działań
na rzecz uproszczenia wymogów administracyjnych i finansowych związanych z programem
„Horyzont 2020”. Uproszczenia wprowadzone do programu „Horyzont 2020”, wraz z ciągle
rosnącym doświadczeniem zdobywanym przez głównych beneficjentów, pomagają zmniejszyć
liczbę i poziom błędów. Pomimo systematycznych, szeroko zakrojonych i ukierunkowanych
kampanii informacyjnych nadal istnieją jednak pewne rodzaje beneficjentów, takie jak małe i średnie
przedsiębiorstwa oraz przedsiębiorstwa wchodzące na rynek, które są bardziej podatne na błędy niż
inne.
4.9 lit. b) Komisja zauważa, że w jednym z przypadków wymienionych przez ETO umowa nie została
unieważniona orzeczeniem sądu krajowego, który stwierdził jej niezgodność z prawem. Dlatego też
umowa pozostała wiążąca dla umawiających się stron. Na tej podstawie Komisja nie może uznać
tych kosztów za niekwalifikowalne.
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4.10 Komisja stosuje wiarygodny system kontroli ex ante, na który składają się szczegółowe
zautomatyzowane listy kontrolne, wytyczne na piśmie oraz ciągłe szkolenia. Ulepszenie tego
systemu, które bez nakładania dodatkowych obciążeń administracyjnych na beneficjentów pozwoli im
skupić się na osiągnięciu swoich celów w zakresie badań naukowych i innowacji, przy zapewnieniu
szybkiego dokonywania płatności na rzecz naukowców, jest ciągłym wyzwaniem.
Kontrola wewnętrzna Komisji opiera się również na poświadczaniu przez audytorów zewnętrznych
zestawień poniesionych wydatków. Uwaga Trybunału przytoczona w tym punkcie jest dobrze znana
Komisji i omówiono ją w poprzednich sprawozdaniach. W tym zakresie Komisja zorganizowała
szereg spotkań skierowanych do beneficjentów i niezależnych audytorów poświadczających w celu
zwiększenia świadomości najczęstszych błędów wynikających z kontroli przeprowadzonych
u beneficjentów. Oprócz przykładowego wzoru świadectw audytu dotyczących programu „Horyzont
2020” Komisja przekazuje audytorom poświadczającym informacje zwrotne dotyczące stwierdzonych
przez nich błędów.
Należy zwrócić uwagę, że chociaż niezależni audytorzy nie identyfikują każdego pojedynczego błędu
w zestawieniach poniesionych wydatków, odgrywają oni ważną rolę w obniżaniu ogólnego poziomu
błędów.
Koszty osobowe nadal stanowią główne źródło błędu, w szczególności w przypadku wydatków
w obszarze badań naukowych
4.11 Program „Horyzont 2020” stanowi krok naprzód w procesie upraszczania zasad zwrotu kosztów
poniesionych przez beneficjentów w porównaniu z poprzednimi programami ramowymi.
W 2019 r. Komisja nasiliła kampanię informacyjną, proponując państwom członkowskim
i państwom stowarzyszonym imprezy informacyjne z programem a la carte, obejmującym informacje
i wyjaśnienia dotyczące kosztów osobowych (w tym wyżej wymienioną „stawkę godzinową”).
Ponadto w październiku 2019 r. Komisja wystosowała do wszystkich beneficjentów programu
„Horyzont 2020” powiadomienie zatytułowane „How to avoid errors when claiming costs in H2020
grants” [Jak uniknąć błędów przy składaniu zestawienia kosztów w przypadku dotacji z programu
„Horyzont 2020”].
W odniesieniu do kolejnych wieloletnich ram finansowych, które obejmują program „Horyzont
Europa”, zostanie wprowadzony jeden prostszy wzór korporacyjny dla wszystkich programów
unijnych podlegających zarządzaniu bezpośredniemu. Wzór ten ma zmniejszyć ryzyko finansowe dla
beneficjentów przy jednoczesnym uproszczeniu administracji i kontroli w ramach wszystkich
programów.
Znaczne uproszczenie wprowadzone za pomocą nowego wzoru umowy o udzielenie dotacji dla
przedsiębiorstw, na podstawie którego zostanie opracowany wzór umowy o udzielenie dotacji
w ramach programu „Horyzont Europa”, zakłada jedną bardzo prostą metodę naliczania kosztów
osobowych na podstawie stawek dziennych (roczne koszty osobowe na osobę podzielone przez 215).
Koncepcja godzin przepracowanych i poszczególne metody ustalania i zgłaszania kwalifikowalnych
kosztów osobowych, które okazały się podatne na błędy, zostaną zaniechane.
4.12 Komisja uznaje pojedynczą „roczną stawkę godzinową” z ostatniego zamkniętego roku
budżetowego za jedno z głównych uproszczeń wprowadzonych w programie „Horyzont 2020”.
Wydaje się jednak, że pomimo starannie opracowanych warunków i jasnych instrukcji beneficjenci
popełniali błędy, stosując tę metodę. Jak już zauważono powyżej (zob. pkt 4.11), w ramach programu
„Horyzont Europa” koszty osobowe będą obliczane na podstawie wzoru wykorzystującego stawkę
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dzienną. Obliczenia będą przeprowadzane według roku kalendarzowego, a nie w odniesieniu do
ostatniego zamkniętego roku budżetowego, jak było w przypadku programu „Horyzont 2020”.
4.13 Komisja kontynuuje kampanie informacyjne mające na celu wyjaśnienie beneficjentom zasad
finansowania w ramach programu „Horyzont 2020”.
Ramka 4.3 – Przykład błędu przy obliczaniu stawki godzinowej i przykład niezastosowania danych
z ostatniego zamkniętego roku budżetowego
Komisja podejmie stosowne działania następcze w związku z przypadkiem, do którego odniósł się
Trybunał w ramce 4.3.
4.14 Zasada dotycząca podwójnego pułapu jest warunkiem koniecznym do prawidłowego
obliczenia i zadeklarowania kosztów osobowych. Daje ona pewność, że beneficjent nie nalicza
kosztów wyższych niż koszty faktycznie poniesione. Zasada ta jest wyraźnie określona w art. 6.2 lit.
A wzoru umowy o udzielenie dotacji w ramach programu „Horyzont 2020”. Niestety, w przeszłości
odnotowano kilka błędów w stosowaniu tej zasady i nie jest wykluczone, że dojdzie do nich
w przyszłości, pomimo najlepszych starań Komisji, aby jasno i systematycznie informować
o wszystkich podstawowych zasadach i warunkach związanych z deklarowaniem kosztów
osobowych.
W ramach programu „Horyzont Europa” beneficjenci będą musieli przestrzegać jednego prostego
pułapu, mianowicie pułapu dotyczącego dni, w przypadku którego beneficjenci muszą
zagwarantować, że całkowita liczba przepracowanych dni zadeklarowana przez nich na potrzeby
dotacji UE w odniesieniu do jednej osoby na rok kalendarzowy nie jest wyższa niż liczba dni
wykorzystana do obliczenia stawki dziennej (tj. 215). W logiczny sposób zagwarantuje to, że
zadeklarowane koszty osobowe nie przekroczą łącznych kosztów osobowych odnotowanych na
rachunku beneficjenta w odniesieniu do danej osoby na dany rok kalendarzowy.
Ramka 4.4 – Przykład nieprzestrzegania zasady dotyczącej podwójnego pułapu
Komisja podejmie stosowne działania następcze w związku z przypadkiem, do którego odniósł się
Trybunał w ramce 4.4.
4.15 Nadal mogą występować uchybienia w odniesieniu do rejestracji czasu pracy, ale bardzo często
bez (istotnych) skutków finansowych (np. brak podpisu na karcie ewidencji czasu pracy). W takich
przypadkach Komisja wydaje zalecenie dla beneficjenta i w razie potrzeby stosuje korekty.
Podmioty prywatne, zwłaszcza MŚP, są bardziej narażone na błędy
4.16 Udział małych i średnich przedsiębiorstw i przyciąganie nowych beneficjentów to ważne
czynniki dla pomyślnej realizacji polityki w zakresie badań naukowych i innowacji. Tego rodzaju
beneficjenci mają jednak ograniczone zdolności administracyjne albo są mniej zaznajomieni
z zasadami udziału, w rezultacie czego są bardziej podatni na błędy.
Na koniec 2019 r. udział MŚP w programie „Horyzont 2020”, które podpisały umowy o udzielenie
dotacji, wyniósł 24,7 %, co oznacza przekroczenie celu na poziomie 20 % wyznaczonego
na 2020 r.
Jednym ze środków wprowadzonych w celu ułatwienia udziału MŚP i ograniczenia liczby błędów jest
stosowanie płatności ryczałtowych w pierwszej fazie instrumentu przeznaczonego dla MŚP.
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Niekwalifikowalność wszystkich kosztów zadeklarowanych przez beneficjenta w okresie
objętym kontrolą
4.18 Zasadniczo Komisja podejmuje działania następcze w związku ze wszystkimi stwierdzonymi
błędami, zarówno mającymi charakter indywidualny, jak i systemowy, aby uniknąć szkód dla budżetu
UE. W następstwie kontroli przeprowadzonej przez Trybunał Komisja uregulowała (koszty stały się
kwalifikowalne) jeden z tych dwóch błędów w 2020 r. i jest w trakcie regulowania drugiego błędu.
Opisany przez Trybunał status korporacyjny beneficjentów odzwierciedla powiązania
charakterystyczne dla wielu przedsiębiorstw uczestniczących w programie „Horyzont 2020”.
Koszty organizacji wewnętrznej beneficjenta i podmiotów powiązanych można zadeklarować jako
koszty projektu, pod warunkiem że uwzględniono je w załączniku 1 lub że zostały zatwierdzone przez
Komisję w okresie sprawozdawczym (w przypadku wkładu niepieniężnego).
Według Trybunału beneficjenci nie byli zaznajomieni z zasadami mającymi zastosowanie do ich
powiązań korporacyjnych.
4.19 Komisja zgadza się z ustaleniami Trybunału.
W pierwszym przypadku zgłoszonym przez ETO cel dotacji został osiągnięty dzięki organizacji
partnerskiej beneficjenta, która miała uprawnienia do przyznawania stopni doktorskich.
W drugim przypadku doktorant otrzymywał również pełne wsparcie w czasie studiów doktoranckich.
Oprócz pisania pracy doktorskiej w celu uzyskania stopnia doktora doktorant pracował w siedzibie
beneficjenta. Nie było żadnej innej działalności zawodowej, która nie wiązałaby się ze studiami
doktoranckimi. Pracę i studia uważa się za komplementarne w osiąganiu celów projektu, ponieważ
jedynym celem projektu jest wspieranie kształcenia doktorantów.
Częste błędy dotyczące innych kosztów bezpośrednich
4.20 Komisja przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału i podkreśla, że kontynuuje kampanie
informacyjne mające na celu wyjaśnianie zasad beneficjentom.
Duża częstość występowania błędów związanych z kursami wymiany
4.21 Komisja przyjmuje do wiadomości uwagę Trybunału, że wpływ finansowy błędów
w przeliczeniach kursów wymiany nie jest istotny. Komisja kontynuuje jednak kampanie
informacyjne mające na celu wyjaśnianie beneficjentom zasad finansowania i ubolewa nad
występowaniem takich błędów pomimo zapewnienia jasnych instrukcji.
PRZEGLĄD INFORMACJI NA TEMAT PRAWIDŁOWOŚCI WYDATKÓW PRZEKAZANYCH
PRZEZ JEDNOSTKI KONTROLOWANE
4.22 Strategia Komisji w zakresie audytów obejmuje wszystkie fazy realizacji programu „Horyzont
2020”. Głównym celem jest ochrona interesów finansowych UE przez odzyskiwanie kwot
nienależnie wypłaconych. Komisja dokonuje przeglądu systemu kontroli wewnętrznej
funkcjonującego na poziomie beneficjentów i wydaje zalecenia w przypadku stwierdzenia uchybień
w celu zapewnienia zapobiegania błędom i ich wykrywania na poziomie beneficjentów.
4.23 Komisja odsyła do odpowiedzi, której udzieliła w odniesieniu do sprawozdania za 2018 r.,
w której wyjaśniła różnicę między zakresem kontroli Trybunału a zakresem audytu Komisji.

PL

PL

294
4.25 W prowadzonych audytach Komisja skupia się głównie na wykrywaniu i korygowaniu błędów
wykrytych w deklaracjach kosztów składanych przez beneficjentów, a jednocześnie dąży do
maksymalizowania zakresu kontroli.
Sporządzane przez Komisję sprawozdania z audytów opierają się na zasadzie „zgłaszania
wyjątków”: zamiast przedstawiać pełny opis każdej indywidualnej pozycji kosztów należy zgłaszać
jedynie ustalenia dokonane w wyniku audytu (błędy).
W związku z tym, co do zasady, dokumentacja z audytów odzwierciedla i zawiera wyłącznie istotne
dowody (dokumenty robocze z audytu i dokumentację poświadczającą) dotyczące każdego błędu jako
podstawę prawną przeprowadzenia korekty lub odzyskania środków.
4.26 Komisja przyjmuje do wiadomości ustalenia Trybunału. W odniesieniu do audytów zlecanych do
realizacji wykonawcom zewnętrznym Komisja zamierza kontynuować udzielanie wytycznych
firmom, którym zleciła przeprowadzenie audytu, i rozszerzyć ich zakres.
4.27 Należy zauważyć, że audyty przeprowadzane przez Komisję mają szeroki zakres przy
ograniczonym terminie realizacji. Komisja zauważa, że w przypadku 13 z 20 audytów Trybunał mógł
polegać na dokumentacji z audytów Komisji, w porównaniu z 10 spośród 20 audytów w 2018 r.
Wpływ niektórych z pozostałych siedmiu przypadków jest nieistotny, jak zauważył Trybunał.
4.29 Komisja podała poziom błędu w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r., uwzględniając
uwagi zgłoszone przez Trybunał w sprawozdaniu rocznym za 2018 r.
Audyty Komisji obejmują znaczną część każdej indywidualnej skontrolowanej płatności w celu
wykrycia i skorygowania błędów popełnionych przez beneficjentów. Ponadto w przypadkach,
w których wystąpiły błędy systemowe wykryte na poziomie beneficjenta, Komisja dokonuje
ekstrapolacji wyników audytu na projekty UE, których nie objęto audytem.
Komisja uważa, że wzrost pierwotnie obliczonego poziomu błędu o 0,34 % obejmuje ryzyko
ewentualnego zaniżenia wartości wskazane przez Trybunał w sprawozdaniu rocznym za 2018 r.
4.30 Komisja odnotowuje fakt, że Trybunał z zadowoleniem przyjmuje szybkie podjęcie działań
naprawczych i zamiar Komisji, by nadal pracować nad rozwiązaniem tego problemu.
Komisja uważa, że jej strategia w zakresie audytów umożliwia racjonalne i rzetelne oszacowanie
poziomu błędu w odniesieniu do programu „Horyzont 2020”.
ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I INNE MECHANIZMY ZARZĄDZANIA
4.31 Komisja z zadowoleniem przyjmuje uwagę ETO, w której stwierdzono, że roczne sprawozdania
z działalności zbadane przez Trybunał zawierały rzetelną ocenę zarządzania finansami przez
odpowiednie dyrekcje generalne z punktu widzenia prawidłowości transakcji leżących u podstaw
rozliczeń.
4.32 Zastrzeżenia zgłaszane w rocznych sprawozdaniach z działalności są uwzględniane zgodnie
z instrukcjami wydanymi na poziomie przedsiębiorstw.
4.33 Komisja z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Trybunał jej starań na rzecz wdrożenia korekt
błędów systemowych w 7PR i przekroczenia celu 70 %. Komisja po raz kolejny podkreśla, że do
rozpatrzenia pozostałych 1 904 przypadków potrzebne są znaczne zasoby.
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Strategie w zakresie audytów dotyczące 7PR i programu „Horyzont 2020” mają na celu wykrycie
i skorygowanie kwot nienależnie wypłaconych beneficjentom. W przypadku błędów systemowych
korekty rozszerza się również na projekty UE nieobjęte audytem. W związku z tym w 2019 r.
Komisja znacznie zwiększyła wskaźnik zastosowania korekt w przypadku 7PR.
4.34 Komisja z zadowoleniem przyjmuje uznanie wyrażone przez Trybunał dla jej działań i postępów,
jakich dokonała we wdrażaniu zaleceń Służby Audytu Wewnętrznego (IAS).
Komisja wdraża zalecenia Służby Audytu Wewnętrznego, co do zasady w terminie pierwotnie
określonym w sprawozdaniu z audytu.
W większości przypadków zalecenia związane z audytem dotyczące rozpowszechniania
i wykorzystywania wyników programu „Horyzont 2020” wdrożono pod koniec 2019 r. Komisja
zamknęła to zalecenie w czerwcu 2020 r.
Dobrym przykładem poczynionych postępów jest fakt, że pod koniec czerwca 2020 r. otwarte były
tylko 4 zalecenia IAS, przy czym w przypadku żadnego z nich nie odnotowano zwłoki.
Komisja kontynuuje starania na rzecz pełnego wdrożenia zaleceń IAS.
4.35 Komisja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału, że określone w sprawozdaniu rocznym
z zarządzania i wykonania ryzyko w chwili dokonywania płatności mieści się w zakresie
szacowanego poziomu błędu Trybunału.
Komisja uważa, że ryzyko ewentualnego zaniżenia poziomu błędu jest uwzględnione oraz że łączne
ryzyko w chwili dokonywania płatności i ryzyko w chwili zamknięcia ujawnione w sprawozdaniu
rocznym z zarządzania i wykonania są wiarygodne.
WNIOSKI I ZALECENIA
4.36 Podany przez Trybunał szacowany poziom błędu, obliczony w ujęciu rocznym, jest jednym
wskaźnikiem efektywności wykonania wydatków z budżetu UE. Jak wspomniano wcześniej,
poziom błędu zgłoszony przez Trybunał w 2019 r. (4,0 %) jest spójny z poziomami błędu, które
zgłoszono w poprzednich latach (z wyjątkiem sprawozdania rocznego za 2018 r.).
Jednocześnie Komisja wdraża wieloletnią strategię kontroli ex post wydatków w obszarze badań
naukowych. Na tej podstawie jej służby dokonują oszacowania poziomu błędu rezydualnego,
w którym uwzględnia się odzyskanie środków, korekty oraz efekty wszystkich kontroli i audytów
przeprowadzonych w czasie wdrażania programu.
Program „Horyzont 2020” jest znacznie prostszy niż poprzednie programy ramowe, co przyznaje
zarówno większość beneficjentów, którzy korzystali z wcześniejszych programów, jak i Trybunał.
4.38 Komisja przyjmuje do wiadomości uwagi Trybunału, że określone w sprawozdaniu rocznym
z zarządzania i wykonania ryzyko w chwili dokonywania płatności mieści się w zakresie
szacowanego poziomu błędu Trybunału. Zob. odpowiedź Komisji do pkt 4.35.
Zalecenie 4.1
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja będzie kontynuować kampanię informacyjną dotyczącą zasad finansowania, w tym zasad
dotyczących MŚP i przedsiębiorstw wchodzących na rynek. Ponadto z próby przedsiębiorstw
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dotyczącej programu „Horyzont 2020” Wspólna Służba Audytu dobrała próby oparte na analizie
ryzyka, obejmujące w szczególności MŚP lub przedsiębiorstwa wchodzące na rynek.
Prowadzone obecnie przez Komisję kontrole ex ante oparte na analizie ryzyka zapewniają
wystarczającą wiarygodność operacji.
Zalecenie 4.2
Komisja przyjmuje to zalecenie.
W kampanii informacyjnej związanej z programem „Horyzont 2020” Komisja zwróci szczególną
uwagę na zasady obliczania i deklarowania kosztów osobowych.
Zalecenie 4.3
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Wniosek Komisji w sprawie następnego programu ramowego ma na celu dalsze uproszczenie zasad
dotyczących kosztów osobowych. Komisja przedstawi władzy budżetowej nowy zestaw zasad, aby
uzyskać jej poparcie w tym zakresie.
Zalecenie 4.4
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Tiret pierwsze – Komisja zobowiązuje się odnieść do uwag Trybunału dotyczących dokumentacji
związanej z ustaleniami, spójności procesu doboru próby oraz jakości procedur kontrolnych.
Tiret drugie – Komisja pozostaje w ścisłym kontakcie z zewnętrznymi firmami audytorskimi. Podjęto
konkretne inicjatywy informacyjne wobec firm audytorskich. W odniesieniu do audytów zleconych
do realizacji wykonawcom zewnętrznym, ponownie przeprowadzonych przez Trybunał Komisja
przekazała uwagi firmom audytorskim.
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OSTATECZNE ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 5 – SPÓJNOŚĆ
GOSPODARCZA, SPOŁECZNA I TERYTORIALNA”
WPROWADZENIE
5.4 Tiret trzecie – W ramach podejścia dwuetapowego obejmującego systematyczny przegląd
dokumentacji oraz kontrole na miejscu oparte na analizie ryzyka Komisja przeprowadza corocznie
aktualizację swojej oceny ryzyka w celu określenia, które instytucje audytowe i programy zostaną
poddane kontrolom na miejscu lub dalszemu poszerzonemu przeglądowi dokumentacji.
Głównym celem tych kontroli jest dążenie do uzyskania wystarczającej pewności, że żadne poważne
uchybienie systemu nie pozostało niewykryte lub niezgłoszone przez państwa członkowskie oraz że
zgłoszone opinie pokontrolne i poziomy błędu rezydualnego są wiarygodne. W razie potrzeby
Komisja stosuje dodatkowe korekty finansowe, by sprowadzić poziom błędu rezydualnego
przedmiotowych programów poniżej 2 %.
PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
5.14 Komisja przyjmuje do wiadomości obliczony przez Trybunał poziom błędu, który jest niższy
niż w ubiegłym roku. Komisja podejmie działania następcze w związku z wszystkimi błędami
stwierdzonymi przez Trybunał i w stosownych przypadkach zwróci się o przeprowadzenie
dodatkowych korekt finansowych. Komisja przeanalizuje również wraz z instytucjami audytowymi
podstawowe przyczyny powstania tych problemów oraz działania, jakie można podjąć, aby ich
uniknąć w przyszłości.
Komisja odsyła także do zakresów błędów obejmujących maksymalne ryzyko (najbardziej
pesymistyczne scenariusze) przedstawionych w rocznych sprawozdaniach z działalności
za 2019 r. DG REGIO i DG EMPL i opartych na szczegółowej analizie sytuacji w przypadku
każdego z 420 programów. Komisja jest zdania, że jej szczegółowa ocena odzwierciedla racjonalne
i sprawiedliwe oszacowanie poziomów błędu dla poszczególnych programów i łącznie dla wszystkich
programów.
5.15 Komisja podkreśla znaczenie prac, które zostały wykonane przez instytucje audytowe
w zakresie wykrywania błędów i które doprowadziły do istotnych korekt finansowych przed
dostarczeniem Komisji zestawień wydatków za lata 2017–2018. Szczegółowe prace kontrolne
instytucji audytowych w momencie zamknięcia i do czasu zamknięcia doprowadziły także do
istotnych korekt finansowych w odniesieniu do okresu programowania 2007–2013.
Instytucje audytowe zgłosiły łączny poziom błędu przewyższający 2 % w odniesieniu do 95
programów; wykazały tym samym swoją zdolność wykrywania (bez uszczerbku dla pozostałych
programów, w których poziom błędu wynosił poniżej 2 %). Komisja zgadza się, że niektórych błędów
nie wykryto lub zostały one uwzględnione niepoprawnie w obliczeniach zgłoszonego poziomu błędu.
Komisja prowadzi stałą współpracę z danymi instytucjami audytowymi w celu zwiększenia ich
zdolności wykrywania oraz poszerzenia ich wiedzy na temat obowiązujących przepisów (zob.
również odpowiedź Komisji do pkt 5.40).
5.16 W 2019 r. instytucje audytowe drugi rok z rzędu zgłosiły nieprawidłowości, które wykryły
w trakcie swojego audytu operacji przeprowadzanego z zastosowaniem wspólnej klasyfikacji
uzgodnionej z Komisją i przekazanej państwom członkowskim.
Większość nieprawidłowości zidentyfikowanych przez instytucje audytowe i Komisję dotyczyła tych
samych głównych kategorii, które zostały wskazane przez Trybunał: wydatków
niekwalifikowalnych, problemów związanych z zamówieniami publicznymi, wadliwej ścieżki
audytu, jak przedstawiono w ramce 5.2. Wynika z tego, że instytucje audytowe odpowiednio
wykrywają poszczególne rodzaje nieprawidłowości, które przyczyniają się do wzrostu poziomu
błędu, ale nie wykrywają ich w pełni we wszystkich przypadkach. Może to wynikać ze złożoności
projektów i przepisów.
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Komisja podejmie działania następcze w związku z wszystkimi błędami zgłoszonymi przez
Trybunał i w przypadkach, w których jest to stosowne i możliwe z prawnego punktu widzenia,
zastosuje korekty finansowe. Komisja zauważa, że w niektórych przypadkach krajowe lub
regionalne przepisy mające zastosowanie do wydatków finansowanych z Funduszu Spójności są
bardziej wymagające niż te przewidziane w ustawodawstwie krajowym w odniesieniu do podobnych
wydatków finansowanych ze środków krajowych. W związku z tym te dodatkowe wymogi można
postrzegać jako przykład nadmiernie rygorystycznego wdrażania, nakładania na siebie zbędnych
obciążeń administracyjnych i zwiększania stopnia złożoności wydatków finansowanych z Funduszu
Spójności.
5.17 Komisja zgadza się, że kontrole zarządcze odgrywają pierwszoplanową rolę w obronie przed
błędami i powinny przede wszystkim skuteczniej zapobiegać wystąpieniu błędów i wykrywać
takie błędy.
Komisja wystosowała do państw członkowskich zaktualizowane wytyczne na okres programowania
2014–2020, które wraz z obowiązkiem korzystania z uproszczonych form kosztów mają przyczynić
się do dalszej poprawy jakości kontroli zarządczych. Zależy to jednak od dostępnego personelu
zajmującego się kwestią rosnących kwot zadeklarowanych wydatków oraz od wymaganej stabilnej
dostępności doświadczonego personelu w odpowiednich administracjach.
Ponadto kategorie ustaleń z audytu zgłaszanych rok do roku instytucjom zarządzającym przez
instytucje audytowe powinny pozwolić im na włączenie częstszych źródeł błędów do swoich ocen
ryzyka oraz na odpowiednie wdrożenie podejść i narzędzi w zakresie kontroli zarządczych. Aby
kontrole zarządcze były skuteczniejsze i lepiej ukierunkowane w okresie programowania 2021–2027,
Komisja zaproponowała współprawodawcom oparcie kontroli na analizie ryzyka, by w większym
stopniu skoncentrować dostępne zasoby administracyjne na określonych źródłach błędów.
5.19 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.19 i 5.20:
Komisja zgadza się, że operacje, które zostały fizycznie ukończone lub w pełni zrealizowane, nawet
jeżeli niektóre transakcje finansowe pozostają otwarte, nie są kwalifikowalne zgodnie z art. 65 ust. 6
rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów. Do instytucji zarządzającej należy ocena koncepcji
fizycznego ukończenia i pełnej realizacji indywidualnie w odniesieniu do każdej operacji i w oparciu
o konkretne zobowiązania umowne wskazane w decyzji o udzieleniu dotacji. Operację można wybrać
do finansowania, dopóki nie została w pełni ukończona.
Jeżeli chodzi o projekty włoskie, o których mowa w ramce 5.4, Komisja będzie nadal monitorować
rygorystyczne wdrażanie przez instytucje zasad uzgodnionych w odniesieniu do umowy partnerstwa,
aby zapewnić odpowiednią ścieżkę audytu w przypadku operacji, które zostały już częściowo
zrealizowane przed ich wyborem.
5.22 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.22–5.24:
Komisja odnotowuje, że instytucje audytowe wykazały, iż mają duże zdolności wykrywania błędów
związanych z zamówieniami publicznymi.
Pomimo poprawy w odniesieniu do tej zdolności znaczna liczba błędów w zamówieniach
publicznych, których to błędów nie wykryto na szczeblu instytucji zarządzających i instytucji
pośredniczących, świadczy jednak o tym, że konieczne jest podejmowanie ciągłych działań w celu
zapewnienia lepszego wykrywania tych problemów przez kontrole zarządcze pierwszego stopnia.
Zamówienia publiczne to w istocie złożona dziedzina i instytucje zamawiające mogą napotykać
wyzwania w związku ze stosowaniem odpowiednich przepisów. Aby skuteczniej koordynować
działania, Komisja przygotowała plan działania dotyczący zamówień publicznych, który od 2014 r.
został już kilkukrotnie zaktualizowany. Zgodnie z ramami określonymi w tym planie działania
rozpoczęto już ponad 40 działań. Nowe działania i inicjatywy mają pomóc administratorom
i beneficjentom funduszy UE w poprawie stosowanych przez nich praktyk w zakresie zamówień
publicznych, zapewnieniu zgodności z dyrektywami UE, jak również zdefiniowaniu równych
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warunków działania i zachęceniu do wykorzystywania zamówień publicznych jako strategicznego
narzędzia polityki.
Ponadto Komisja zaktualizowała w 2019 r. swoją decyzję określającą wytyczne dotyczące ustalania
znormalizowanej korekty finansowej w zakresie błędów w zamówieniach publicznych (decyzja
C(2019) 3452). Celem tych wytycznych jest doprowadzenie do stosowania jednolitej praktyki
wdrożeniowej oraz zapewnienie równego traktowania wśród państw członkowskich.
Komisja podejmie działania następcze w związku ze zidentyfikowanymi przez Trybunał
przypadkami, które pozostały niewykryte, i w stosownych przypadkach zastosuje korekty finansowe,
postępując zgodnie ze swoimi wytycznymi.
5.26 Komisja zauważa, że w ostatnich latach zidentyfikowane przez organy państw członkowskich
i Komisję błędy związane z pomocą państwa są w dalszym ciągu rzadsze, jak wynika ze wspólnej
klasyfikacji błędów uzgodnionej z instytucjami audytowymi.
Komisja opracowała wspólny plan działania dotyczący pomocy państwa, przyjmując prewencyjne
i aktywne podejście, aby zmniejszyć ryzyko nieprawidłowości i poziom błędów w związku ze
stosowaniem zasad pomocy państwa dzięki identyfikacji i rozpowszechnianiu dobrych praktyk,
programowi szkoleń oraz rozpowszechnianiu istotnych informacji na temat pomocy państwa wśród
zainteresowanych stron w obszarze funduszy ESI.
5.27 Władze portugalskie zmieniły przedmiotowe prawo krajowe dotyczące pomocy państwa
i zobowiązały się do wprowadzenia wszelkich wymaganych korekt zgodnie z wnioskiem Komisji.
Wydatki niekwalifikowalne
5.29 Komisja przeprowadzi niezbędne działania następcze w związku z błędami wykrytymi przez
Trybunał i podejmie wszelkie czynności, jakie uzna za konieczne.
Od wprowadzenia uproszczonych form kosztów Komisja aktywnie działa na rzecz stopniowego
rozszerzania ich stosowania i uważa, że starania te przyniosły już pozytywne rezultaty. Komisja
aktywnie propagowała stosowanie uproszczonych form kosztów w okresie programowania 2014–
2020, ponieważ takie mechanizmy powodują mniej błędów, co wynika z wcześniejszych
doświadczeń. Komisja będzie kontynuować to działanie w odniesieniu zarówno do EFS, jak i EFRR
w okresie programowania po 2020 r., aby zmniejszyć obciążenie administracyjne beneficjentów
i w jeszcze większym stopniu zmniejszyć ryzyko wystąpienia błędu.
Brak podstawowych dokumentów poświadczających
5.30 Komisja przeprowadzi niezbędne działania następcze i podejmie wszelkie czynności, jakie uzna
za
konieczne.
Ponadto Komisja odsyła do wyjaśnień Trybunału w ramce 5.8.
5.33 Komisja przeprowadzi działania następcze wraz ze stosownymi organami wdrażającymi
program. Kwalifikowalność jest ostatecznie oceniana przy zamknięciu, zgodnie z rozporządzeniem
w sprawie wspólnych przepisów. W związku z tym w ramach programu można wciąż dokonać
substytucji niekwalifikowalnych pożyczek, a służby Komisji ocenią kwalifikowalność wszystkich
zadeklarowanych pożyczek przy zamknięciu programu.
5.34 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.34 i 5.35:
W planie działania przekazanym Trybunałowi w kwietniu 2018 r. w ramach działania naprawczego
w związku z zawartymi w sprawozdaniu rocznym Trybunału za 2017 r. ustaleniami, które dotyczyły
sprawy inicjatywy na rzecz MŚP w Hiszpanii, przedstawiono szereg celów pośrednich służących
zapewnieniu zgodności z przepisami całego portfela instrumentu przeznaczonego dla MŚP
w Hiszpanii przy planowanym zamknięciu programu operacyjnego w 2023 r., w tym m.in. za pomocą
następujących działań:
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•
•
•
•

przeprowadzenia przez audytora zewnętrznego EFI przeglądu reprezentatywnej próby
transakcji;
opracowania i wdrożenia dodatkowej klasyfikacji dotyczącej najważniejszych czynników
ryzyka związanych z kwalifikowalnością;
rozszerzonej kontroli statusu MŚP po włączeniu każdego nowej transakcji dotyczącej
ostatecznego odbiorcy;
w stosownych przypadkach – działań monitorujących i przeglądów opartych na sprawdzaniu
dokumentacji celem zapewnienia kwalifikowalności portfela dotyczącego wszystkich
pośredników finansowych.

EFI poinformował również pośredników finansowych o konieczności przeprowadzenia pełnego
przeglądu ich portfeli przed zamknięciem programu operacyjnego; otrzymają na ten cel wsparcie z
EFI.
5.36 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.36–5.39:
W ramach zarządzania dzielonego audyty są w pierwszej kolejności przeprowadzane przez instytucje
audytowe w państwach członkowskich. Komisja prowadzi stałą i szeroko zakrojoną współpracę
z instytucjami audytowymi celem zapewnienia spójności ram kontroli, w stosownych przypadkach
poprawy jakości działań na rzecz uzyskania pewności oraz zapewnienia niezbędnych zdolności
w zakresie wykrywania oraz zdolności naprawczych. Komisja kontynuuje współpracę
z odpowiednimi instytucjami audytowymi w celu dalszej poprawy kontroli, w szczególności
właściwego wykrywania rodzajów błędów znalezionych w przeprowadzonych przez Trybunał lub
Komisję ponownych audytach/kontrolach. Komisja nie ocenia jednak wiarygodności instytucji
audytowych tylko na podstawie ponownie obliczonych poziomów błędu, ponieważ poziomy te nie
zawsze świadczą o systemowych uchybieniach w pracy instytucji audytowych (zob. również
odpowiedź Komisji do pkt 5.51).
5.40 Wspólna klasyfikacja błędów uzgodniona przez służby Komisji i instytucje audytowe, jak
również wykorzystywana przez OLAF w ramach jego systemu zarządzania nieprawidłowościami
służącego do zgłaszania nieprawidłowości pozwala wszystkim zainteresowanym stronom
przeprowadzać lepszą analizę pierwotnych przyczyn błędów. Stanowi to odpowiedź na wcześniejsze
zalecenia Trybunału oraz organu udzielającego absolutorium. Na tej podstawie Komisja wymaga od
organów wdrażających programy podjęcia działań, aby zaradzić najczęstszym błędom
i złagodzić wszelkie ryzyko dotyczące przyszłych wydatków, w ramach dialogu między organami
wdrażającymi programy w celu poprawy, w stosownych przypadkach, zdolności wykrywania
zarówno w odniesieniu do kontroli zarządczych, jak i audytów.
Jeżeli dodatkowe zidentyfikowane nieprawidłowości wskazują na uchybienie systemowe, działania
naprawcze powinny obejmować poprawę narzędzi metodycznych, rekrutację dodatkowego
personelu, w tym ekspertów, działania szkoleniowe dotyczące nowo opracowanych narzędzi lub
prawidłowej interpretacji najczęstszych błędów. W przypadku instytucji zarządzających i ich
instytucji pośredniczących może to obejmować poprawę jakości procedur wyboru lub kontroli
zarządczych w celu wyeliminowania nieprawidłowości.
W przypadku odpowiednich instytucji audytowych działania naprawcze dotyczą głównie poprawy
zdolności tych instytucji do wykrywania nieprawidłowości dzięki udoskonaleniu stosowanych przez
nie list kontrolnych oraz metodyki audytu, doprecyzowania mającego zastosowanie prawa (w
szczególności w odniesieniu do błędów dotyczących zamówień publicznych), rekrutacji dodatkowego
personelu i ustawicznego szkolenia zawodowego.
5.41 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.41–5.42:
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W rocznych sprawozdaniach z działalności DG REGIO i DG EMPL Komisja wskazała, że w roku
obrachunkowym 2017–2018 istniały warunki do wykorzystania próbkowania statystycznego
w odniesieniu do programów operacyjnych odpowiadających za 88 % zadeklarowanych wydatków.
Komisja opracowała dokładne i wyczerpujące wytyczne dotyczące doboru próby w celu dalszego
wyjaśnienia ram prawnych, aby stworzyć zharmonizowane, uzgodnione i skoordynowane ramy
wdrażania doboru próby dla instytucji audytowych. Komisja podkreśla, że metody doboru próby
wymagają wykorzystania profesjonalnego osądu na różnych etapach procesu, co może prowadzić do
wydawania różnych ocen przez różnych zawodowych audytorów; w związku z tym oceny takie nie
świadczą systematycznie o istnieniu uchybień systemowych.
5.43 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.43–5.45:
Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że Trybunał odnotował poprawę pod względem możliwości
wyjaśniania większej liczby problemów bez konieczności przeprowadzania wizyt na poziomie
beneficjentów. Przyczynia się to do zmniejszenia ingerencyjności i uciążliwości audytów dla
beneficjentów funduszy unijnych w sytuacji, gdy wcześniejsza dokumentacja kontrolna jest łatwiej
dostępna na potrzeby audytów UE.
Jak wskazano w odpowiedzi Komisji na roczne sprawozdanie Trybunału za zeszły rok (pkt 6.46
i 6.47), Komisja prowadzi stałą współpracę z instytucjami audytowymi w celu wzmocnienia ich
zdolności do zapobiegania błędom i korygowania tych błędów, lepszego dokumentowania ich prac
audytowych i w ten sposób wsparcia procesu uzyskiwania pewności.
Przykładem tej współpracy są wspólne działania wdrożone przez Komisję wraz z instytucjami
audytowymi w latach 2019 i 2020 dzięki wsparciu i wiedzy eksperckiej Trybunału; działania te miały
na celu poprawę dokumentowania audytów i zapewnienie odpowiedniej kontroli jakości ustaleń
z audytu (zob. ramka 5.8). Obecnie do wszystkich instytucji audytowych rozsyła się broszurę
zawierającą ostateczną wersję dokumentu analitycznego dotyczącego dokumentacji z audytu.
5.47 Komisja będzie kontynuowała współpracę z daną instytucją audytową na rzecz poprawnego
traktowania i poprawnej kwantyfikacji poszczególnych błędów, co doprowadzi do poprawnego
obliczenia poziomu błędu.
PRACE KOMISJI NA RZECZ UZYSKANIA PEWNOŚCI I JEJ SPRAWOZDAWCZOŚĆ NA
TEMAT POZIOMU BŁĘDU REZYDUALNEGO W ROCZNYCH SPRAWOZDANIACH Z
DZIAŁALNOŚCI
Kontrole zgodności oparte na analizie ryzyka wykazały nieprawidłowości niewykryte przez instytucje
audytowe
Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.49 i 5.50:
Po ocenie dostarczonych pakietów dokumentów na potrzeby poświadczenia wiarygodności dyrekcje
generalne zawierają w swoich rocznych sprawozdaniach z działalności wnioski na temat trzech
aspektów związanych ze skutecznością systemów zarządzania i kontroli, akceptowalnością
zestawień wydatków oraz legalnością i prawidłowością wydatków leżących u podstaw rozliczeń.
Komisja wykorzystuje wszystkie dostępne informacje, w tym pochodzące od instytucji audytowych,
Komisji i z kontroli Trybunału, aby co roku aktualizować swoją ocenę ryzyka i przygotowywać plan
audytu.
Komisja podkreśla również, że wstępne wyniki kontroli Trybunału dotyczące poziomów błędu
w latach 2017–2018 – wraz z wynikami prac audytowych Komisji przeprowadzonych w oparciu
o kontrolę dokumentacji oraz na miejscu – stanowią część ogólnego kontekstu, względem którego
ocenia się wiarygodność poziomów błędu zgłaszanych w odniesieniu do programów. Wszystkie te
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informacje odzwierciedlono zatem w zgłoszonym kluczowym wskaźniku efektywności nr 5, jak
również w ocenie ryzyka przygotowanej wspólnie przez obie dyrekcje generalne.
5.51 Komisja stwierdza, że wyniki jej audytu zgłoszone w tym punkcie wskazują, iż
przeprowadzona przez nią ocena ryzyka dotycząca prac instytucji audytowych była właściwa.
Komisja weryfikuje swoje ustalenia z audytu z instytucjami audytowymi w ramach postępowania
kontradyktoryjnego i monitoruje ostateczne wyniki pod kątem rozpoznania pierwotnych przyczyn
dodatkowych błędów, które zidentyfikowała, oraz poprawy zdolności odpowiednich instytucji
audytowych w zakresie wykrywania błędów. W związku z tym w pewnych przypadkach do
niektórych instytucji audytowych przed rocznymi sprawozdaniami z kontroli za 2020 r. wysłano
pisma o charakterze zapobiegawczym. W innych przypadkach dodatkowe wykryte błędy mają
charakter bardziej punktowy i chociaż wiążą się ze znacznym ekstrapolowanym możliwym wpływem
na poziom błędu, nie świadczą o uchybieniu systemowym na poziomie instytucji audytowej.
Poza kontrolami zgodności w celu ponownego przeprowadzenia prac instytucji audytowych
Komisja przeprowadziła również 15 audytów przed rocznym sprawozdaniem z kontroli i po
takim sprawozdaniu; audyty te objęły dziewięć państw członkowskich. Audyty te wnoszą również
wkład w przegląd i ocenę prac instytucji audytowych, ponieważ pozwalają wyjaśnić wątpliwości
dotyczące rocznego sprawozdania z kontroli, ale również wykryć błędy w kwantyfikacji i prognozie
błędów.
W wyniku działań audytowych przeprowadzonych w oparciu o kontrolę dokumentacji oraz na
miejscu Komisja zgłosiła w rocznych sprawozdaniach z działalności DG REGIO i DG EMPL, że jej
zdaniem w przypadku łącznie szesnastu instytucji audytowych EFRR lub EFS bądź ich organów
kontrolnych należy skorygować poważne uchybienia.
5.52 Ze względu na ograniczone zasoby i inne zobowiązania regulacyjne Komisja może rozpoczynać
znaczną większość swoich rocznych audytów opartych na analizie ryzyka dopiero od września
każdego roku. Zgodnie z międzynarodowymi standardami i zgodnie z wymogami rozporządzenia
w sprawie
wspólnych
przepisów
opóźnienia
konieczne
w przypadku
postępowania
kontradyktoryjnego w większości przypadków uniemożliwiają uzyskanie ostatecznych wyników
audytów do następnego rocznego sprawozdania z działalności. Służby Komisji stosują zatem ostrożne
podejście w odniesieniu do kluczowego wskaźnika efektywności nr 5 (KPI5, tj. zgłoszone średnie
ryzyko rezydualne) oraz swojej opinii z audytu w rocznym sprawozdaniu z działalności
i uwzględniają maksymalny potencjalny wpływ swoich wstępnych ustaleń przy ocenie
przedmiotowych programów.
Ponadto w rocznym sprawozdaniu z działalności zgłoszono również „poziom maksymalny”
(najbardziej pesymistyczny scenariusz dotyczący kluczowego wskaźnika efektywności) (zob.
pkt 5.59). W przypadku takich programów do sprawdzenia, czy doszło do urzeczywistnienia się
wyższego poziomu zgłoszonego ryzyka, wymagane są dodatkowe dowody z audytu.
Ponadto rozporządzenie w sprawie wspólnych przepisów umożliwia Komisji przeprowadzanie
audytów w latach następujących po rocznym sprawozdaniu z działalności w okresie, który obejmuje
co najmniej trzy lata od złożenia zestawienia wydatków i w którym obowiązuje wymóg
przechowywania dokumentów potwierdzających na potrzeby ścieżki audytu.
We wszystkich przypadkach, jeżeli stwierdzi się, że ostateczny łączny poziom błędu rezydualnego
wynosi powyżej 2 %, konieczne jest zastosowanie dodatkowych korekt finansowych, a informacje na
ten temat podaje się w kolejnych rocznych sprawozdaniach z działalności.
5.54 Komisja zaktualizowała swój kluczowy wskaźnik efektywności już w rocznych
sprawozdaniach z działalności za 2018 r. zgodnie z zaleceniem 4 ze sprawozdania rocznego
Trybunału za 2017 r. W ramach tego kluczowego wskaźnika efektywności nr 5 uwzględniono już
ostrożne, konserwatywne podejście w przypadku nieostatecznych wyników audytu, wykorzystując
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maksymalny wstępny poziom błędu na etapie postępowania kontradyktoryjnego. Ponadto
w rocznym sprawozdaniu z działalności w sposób przejrzysty uwzględnia się najbardziej
pesymistyczny scenariusz, aby objąć zakresem dodatkowe możliwe czynniki ryzyka, które nie zostały
jeszcze w pełni potwierdzone dowodami z audytu (zob. odpowiedź Komisji do pkt 5.52 powyżej).
5.55 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.55 i 5.56:
Uwzględniając wcześniejsze zalecenia Trybunału, obecnie Komisja opiera kluczowy wskaźnik
efektywności nr 5 na prawidłowości wydatków zgłoszonej w rocznych sprawozdaniach
z działalności za 2019 r. dotyczącej polityki spójności wyłącznie w odniesieniu do potwierdzonych
łącznych poziomów błędu rezydualnego w latach 2017–2018 (lub w ograniczonej liczbie
przypadków, jeżeli jeszcze nie można potwierdzić błędu rezydualnego – na najbardziej
konserwatywnych wynikach z audytu dostępnych w chwili publikacji rocznego sprawozdania
z działalności). Ponadto Komisja wprowadziła pojęcie „maksymalnego ryzyka”.
Komisja podkreśla, że kluczowy wskaźnik efektywności oszacowano, stosując względem wszystkich
programów operacyjnych konserwatywne podejście wykorzystujące wszystkie dowody z audytu
dostępne w dniu zakończenia prac nad rocznym sprawozdaniem z działalności. Maksymalny poziom
(najbardziej pesymistyczny scenariusz) kluczowego wskaźnika efektywności ma znaczenie wyłącznie
w odniesieniu do tych programów, w przypadku których mogą pozostać inne możliwe błędy
w częściach prób objętych audytem, które nie podlegają szczegółowym działaniom ponownym, lub
w przypadku których po przyjęciu rocznego sprawozdania z działalności mogą pojawić się nowe
informacje z audytu (w tym z kontroli Trybunału).
Obaj dyrektorzy generalni w sposób przejrzysty przedstawiają w swoich rocznych sprawozdaniach
z działalności wszystkie odpowiednie informacje według programów operacyjnych (załącznik 10 B),
uwzględniając harmonogram wszystkich audytów Komisji i kontroli Trybunału (prowadzonych
równolegle w stosunku do ostatecznej oceny Komisji). Komisja uważa takie przedstawienie
informacji w rocznym sprawozdaniu z działalności za rozsądną i sumienną praktykę administracyjną.
5.58 Komisja zaprojektowała własny system uzyskiwania pewności w celu umożliwienia
dyrektorom generalnym uzyskania pewności w odniesieniu do każdego z 420 indywidualnych
programów operacyjnych, zgodnie z ciążącymi na nich obowiązkami delegowanych urzędników
zatwierdzających. Komisja uważa, że posiada wystarczającą pewność w kwestii legalności
i prawidłowości wydatków leżących u podstaw rozliczeń, z wyjątkiem programów, w odniesieniu
do których zgłosiła potrzebę wprowadzenia możliwych dodatkowych korekt finansowych w rocznych
sprawozdaniach z działalności.
Ponadto zagregowany kluczowy wskaźnik efektywności zgłasza się w rocznych sprawozdaniach
z działalności jako średnią ważoną wszystkich potwierdzonych poziomów błędu. Komisja zgłosiła
także maksymalny poziom tego kluczowego wskaźnika efektywności (najbardziej pesymistyczny
scenariusz), uwzględniając wszystkie informacje oczekujące, których zatwierdzanie nadal jest w toku.
Ponadto w rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów przewidziano, że podmioty krajowe
i unijne mogą przeprowadzać audyty przez co najmniej trzy lata od roku, w którym złożono
zestawienia wydatków. Jest to istotne dla Komisji, ponieważ dzięki temu może ona wywiązywać się
ze swoich obowiązków związanych z wykonaniem budżetu UE w ramach programów wieloletnich.
5.59 Komisja, pełniąc funkcję nadzorczą jako organ zarządzający budżetem UE, odgrywa szczególną
rolę i odpowiednio planuje swoje podejście do kontroli funduszy UE. Jest to odzwierciedlone
w zgłaszanym przez Komisję ryzyku w momencie dokonywania płatności.
5.60 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.60–5.62:
Komisja podkreśla, że obie dyrekcje generalne zgłosiły w swoich rocznych sprawozdaniach
z działalności za 2019 r. zastrzeżenia w odniesieniu do odpowiednich płatności w tym roku zgodnie

304
z instrukcjami instytucjonalnymi i kryteriami istotności określonymi w załączniku 4 do
odpowiednich rocznych sprawozdań z działalności, mając na uwadze ochronę budżetu UE
w przypadku identyfikacji czynników ryzyka.
W takich zastrzeżeniach uwzględnia się wszystkie informacje objęte przeglądem w chwili ich oceny:
poziomy błędu zgłoszone w ostatnim rocznym sprawozdaniu z kontroli zgodnie z przeglądem
w chwili oceny, potwierdzone w poprzednim roku poziomy błędu mogące wskazywać na wady
systemu, których jeszcze nie naprawiono w chwili oceny, oraz najnowsze dostępne oceny systemu
zarządzania i kontroli, które obejmują usprawnienia lub, przeciwnie, nowe zidentyfikowane
uchybienia.
Niezależnie od roku, w którym uchybienie zostało wykryte (albo przez samo państwo członkowskie,
albo przez Komisję), zastrzeżenia pozostają aktualne, dopóki problem nie zostanie rozwiązany.
Ponadto, jeżeli chodzi o wcześniejsze lata obrachunkowe, Komisja w rocznych sprawozdaniach
z działalności zgłasza – z zachowaniem pełnej przejrzystości – korekty finansowe zastosowane lub
rozpoczęte/które mają zostać rozpoczęte, zachowując pełną zgodność z zasadami mających
zastosowanie postępowań kontradyktoryjnych (zob. roczne sprawozdania z działalności DG REGIO i
DG EMPL, s. 32 i 45).
WNIOSKI I ZALECENIA
5.63 Komisja przyjmuje do wiadomości obliczony przez Trybunał poziom błędu, który jest niższy
niż w ubiegłym roku.
Komisja podejmie działania następcze w związku z wszystkimi błędami stwierdzonymi przez
Trybunał i w stosownych przypadkach zwróci się o przeprowadzenie dodatkowych korekt
finansowych.
Komisja odsyła także do zakresów błędów obejmujących maksymalne ryzyko (najbardziej
pesymistyczne scenariusze) przedstawionych w rocznych sprawozdaniach z działalności za 2019 r.
DG REGIO i DG EMPL i opartych na szczegółowej analizie sytuacji w przypadku każdego z 420
programów (zob. odpowiedź Komisji do pkt 5.65–5.67 poniżej).
5.64 Komisja stwierdza, że prace instytucji audytowych można co do zasady uznać za wiarygodne,
z wyjątkiem kilku przypadków wyraźnie przedstawionych w rocznych sprawozdaniach z działalności
na podstawie wszystkich dostępnych informacji z audytu.
Komisja będzie nadal ściśle współpracować z instytucjami audytowymi w celu zapewnienia, aby
kontynuowały one pracę zgodnie z odpowiednimi standardami. Komisja przeanalizuje również wraz
z instytucjami audytowymi podstawowe przyczyny powstania problemów wykrytych w kontrolach
Trybunału i audytach Komisji oraz działania, jakie można podjąć, aby ich uniknąć w przyszłości.
5.65 Wspólna odpowiedź Komisji do pkt 5.65–5.67:
Komisja podkreśla, że obecne podejście stosowane przez Trybunał w odniesieniu do jego
poświadczenia wiarygodności umożliwia lepsze uzgodnienie metod audytowych na wszystkich
poziomach.
Komisja, pełniąc funkcję nadzorczą jako organ zarządzający budżetem UE, odgrywa szczególną
rolę i odpowiednio planuje swoje podejście do kontroli funduszy UE. Jest to odzwierciedlone
w zgłaszanym przez Komisję ryzyku w momencie dokonywania płatności.
Komisja w rocznych sprawozdaniach z działalności zgłasza poziomy błędu dotyczące EFRR,
Funduszu Spójności oraz EFS, które to poziomy po zagregowaniu znajdują się w zakresie 2,3–3,3 %
w przypadku polityki spójności (zob. ramka 5.9), co mieści się w zakresie błędu obliczonym przez
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Trybunał. W sprawozdaniu rocznym na temat zarządzania budżetem UE i jego wyników
agreguje się poziomy błędu wskazane w rocznych sprawozdaniach z działalności.
Komisja jest zdania, że jej szczegółowa ocena odzwierciedla racjonalne i sprawiedliwe oszacowanie
poziomów błędu dla poszczególnych programów i łącznie dla wszystkich programów. Ta
szczegółowa ocena każdego programu, którą przeprowadza się według profili ryzyka oraz systemów
zarządzania i kontroli, uwzględniając również pracę Trybunału, pozwala Komisji określić,
w przypadku których konkretnych części populacji programu prawdopodobieństwo obarczenia
błędem jest największe, i wskazać konkretne obszary, w których konieczne są usprawnienia.
W istocie celem obecnego modelu uzyskiwania pewności jest utrzymanie poziomu błędu
rezydualnego poniżej 2 % w przypadku każdego programu, a nie przy zastosowaniu uśrednienia.
Jeżeli chodzi o programy, w przypadku których nie można było potwierdzić poziomu błędu ze
względu na trwające prace audytowe, Komisja wykorzystuje dostępne jej narzędzia prawne do
zastosowania niezbędnych korekt finansowych, gdy w wyniku zakończonych audytów uzyskano
poziomy błędu rezydualnego powyżej 2 %. Komisja zgłasza je w kolejnych rocznych sprawozdaniach
z działalności.
Komisja będzie nadal ściśle współpracować z instytucjami zarządzającymi i instytucjami audytowymi
przedmiotowych programów, aby podjąć działania następcze w związku z uzgodnionymi wnioskami
oraz aby osiągnąć trwałe utrzymanie poziomu błędu rezydualnego poniżej 2 % w odniesieniu do
wszystkich programów.
5.68 Jeżeli chodzi o zalecenia, w przypadku których Trybunał zgłosił, że nie podjęto żadnych działań
lub zrealizowano je częściowo, Komisja odsyła do swojej odpowiedzi do załącznika 5.3.
Odpowiedzi Komisji do załącznika 5.3:
W odniesieniu do zalecenia 2 z 2017 r. Komisja wskazuje, że na okres 2021–2027 zaproponowała,
aby VAT był kwalifikowalny w przypadku projektów o łącznym koszcie poniżej 5 mln EUR. Jest to
podejście alternatywne względem zaleconego przez Trybunał.
W odniesieniu do zalecenia 6 z 2017 r. Komisja podkreśla, że w razie potrzeby ramy regulacyjne
zapewniają możliwość poddania audytowi programów co najmniej trzy lata od złożenia
zestawień wydatków. Komisja dąży do określenia prawidłowości wydatków w rocznym
sprawozdaniu z działalności po roku, w którym złożono zestawienie wydatków; w sposób
przejrzysty zgłasza też informacje dotyczące wszystkich przedmiotowych programów w załączniku
do rocznych sprawozdań z działalności, ale nie zawsze jest to możliwe.
Zalecenie 5.1 – Warunki kwalifikowalności projektów
Komisja przyjmuje to zalecenie.
W rozporządzeniu w sprawie wspólnych przepisów nie zawarto definicji „operacji fizycznie
ukończonej lub w pełni zrealizowanej”, o której mowa w art. 65 ust. 6. Komisja jest zdania, że
z uwagi na zróżnicowany charakter operacji organy wdrażające programy muszą oceniać zgodność
z przepisami art. 65 ust. 6 indywidualnie w odniesieniu do każdej konkretnej operacji, uwzględniając
jej specyfikę i zakres, które określono w umownych decyzjach o udzieleniu dotacji, i zgodnie
z prawem krajowym. Jednocześnie organy wdrażające programy muszą zapewnić przestrzeganie
art. 65 ust. 6 rozporządzenia w sprawie wspólnych przepisów.
Ryzyko wybrania „fizycznie ukończonych” lub „w pełni zrealizowanych” operacji różni się
w zależności od państwa członkowskiego i programu i jest w szczególności powiązane z jednym
państwem członkowskim, w którym celowo utrzymuje się cienką granicę między mechanizmami
krajowymi i unijnymi, aby umożliwić szybkie uruchamianie inwestycji krajowych stosownie do
potrzeb. W ramach pytań i odpowiedzi Komisja wyjaśniła różnicę między operacjami „fizycznie
ukończonymi” a innymi operacjami, które można uznać za „w pełni zrealizowane”, w szczególności
ze względu na brak fizycznego przedmiotu/fizycznej inwestycji. Komisja zgadza się, że należy
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przekazać temu państwu członkowskiemu dalsze wyjaśnienia w oparciu o zebrane dotychczas
doświadczenia, aby uniknąć jakiegokolwiek ryzyka. Ponadto wyjaśnienia przekazane temu państwu
członkowskiemu zostaną następnie udostępnione innym zainteresowanym państwom członkowskim.
Zalecenie 5.2 – Działania mające na celu poprawę wiarygodności poziomów błędu rezydualnego
zgłaszanych przez instytucje audytowe
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja przedstawia już ogólną analizę w rocznych sprawozdaniach z działalności (zob. s. 26
rocznego sprawozdania z działalności DG REGIO za 2019 r. oraz s. 41 rocznego sprawozdania
z działalności DG EMPL za 2019 r.), porównując główne rodzaje błędów zidentyfikowane przez
instytucje audytowe i audytorów Komisji, i wskazuje instytucje audytowe, w odniesieniu do których
uznaje się, że nie przedstawiają one wiarygodnych wyników, oraz podaje przyczyny takiej sytuacji.
Ponadto od 2018 r. stałym elementem corocznych spotkań koordynacyjnych jest dyskusja na
temat istniejących rozbieżności między ustaleniami Komisji a ustaleniami instytucji audytowej.
Lepiej zorganizowana dyskusja z odpowiednimi instytucjami audytowymi będzie od 2020 r.
obejmować szczegółową analizę dodatkowych błędów stwierdzonych w toku audytów unijnych,
wraz z odnotowanymi działaniami instytucji audytowych służącymi rozwiązaniu problemu
niewykrywania tych błędów.
Na jesień 2020 r. zaplanowano również publikację badania dotyczącego ustaleń z audytu DG
REGIO za okresy obejmujące lata 2007–2013 i 2014–2020. Umożliwi to bardziej ogólne rozmowy
z organami wdrażającymi programy na temat rodzajów nieprawidłowości, które zostały
stwierdzone w toku audytów Komisji i których nie wykryto podczas kontroli zarządczych i audytów
programów.
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„ROZDZIAŁ 6 – ZASOBY NATURALNE”
PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
6.8 Komisja z zadowoleniem odnotowuje, że szacowany przez Trybunał poziom błędu
w przypadku „Zasobów naturalnych” wynosi 1,9 %, a zatem jest niższy od progu
istotności wynoszącego 2 % (jak przedstawiono w załączniku 6.1). Jest to zgodne
z wynikami przedstawionymi w rocznych sprawozdaniach z działalności DG AGRI, DG
MARE, DG CLIMA i DG ENV za 2019 r. w odniesieniu do obszarów polityki objętych
działem „Zasoby naturalne”.
6.11 Komisja przyjmuje z dużym zadowoleniem ustalenie Trybunału, zgodnie z którym
w płatnościach bezpośrednich w ramach EFRG, wynoszących 41,3 mld EUR w roku
budżetowym 2019, nie wystąpił istotny poziom błędu. Komisja zauważa, że ustalenie
Trybunału, iż w płatnościach bezpośrednich jako całości nie występuje istotny poziom błędu,
jest zgodne z poziomem błędu dla płatności bezpośrednich przedstawionym w rocznym
sprawozdaniu z działalności DG AGRI za 2019 r. (1,57 %).
W płatnościach bezpośrednich jako całości nie wystąpił istotny poziom błędu
Jeśli chodzi o nagłówek nad pkt 6.13, Komisja z zadowoleniem przyjmuje ocenę Trybunału,
zgodnie z którą w płatnościach bezpośrednich nie występuje istotny poziom błędu (zob.
również odpowiedź do pkt 6.11).
6.13 Komisja jest zdania, że drobnych błędów nie da się uniknąć przy utrzymaniu
rozsądnych kosztów, i zauważa, że poziom błędu oszacowany przez Trybunał w odniesieniu
do płatności bezpośrednich jest poniżej progu istotności wynoszącego 2 %.
6.15 Komisja z zadowoleniem przyjmuje pozytywną ocenę Trybunału dotyczącą roli
ZSZiK i LPIS w zapobieganiu błędom i ograniczaniu ich poziomu.
6.21 Komisja z zadowoleniem przyjmuje pozytywne zmiany w ramach rozwoju obszarów
wiejskich: Trybunał wykrywa coraz mniejszą liczbę błędów w tej dziedzinie, co jest zgodne
z ustaleniami DG AGRI przedstawionymi w jej rocznym sprawozdaniu z działalności za rok
budżetowy 2019.
ROCZNE SPRAWOZDANIA
ZARZĄDZANIA

Z

DZIAŁALNOŚCI

I

INNE

MECHANIZMY

Sprawozdawczość DG AGRI na temat prawidłowości wydatków w ramach WPR
6.29 Komisja zauważa, że jakość prac jednostek certyfikujących znacznie się poprawiła,
gdyż osiągnęły one rzetelne i istotne wyniki w obszarze kontroli legalności i prawidłowości
wydatków we wszystkich populacjach w porównaniu z poprzednimi latami. Komisja
z zadowoleniem przyjmuje ocenę Trybunału, zgodnie z którą przyznanie jednostkom
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certyfikującym roli w sporządzaniu opinii na temat prawidłowości wydatków stanowiło krok
w dobrym kierunku.
6.31 Do obliczenia skorygowanych poziomów błędu w rocznym sprawozdaniu
z działalności za 2019 r. DG AGRI wykorzystała jako punkt wyjścia statystyki kontrolne dla
każdej agencji płatniczej (lub każdego środka w przypadku środków rynkowych, ABB 02).
DG AGRI opierała się w dużej mierze na wynikach prac jednostek certyfikujących, jak
również na własnych kontrolach, aby skorygować poziomy błędu zgłaszane przez agencje
płatnicze, w przypadku których stwierdzono braki w systemach zarządzania i kontroli.
Należy zauważyć, że w kilku przypadkach, w których DG AGRI dokonała korekty
ryczałtowej, jednostki certyfikujące wykryły podobne problemy. W sytuacjach tych ustalenia
jednostek certyfikujących uznaje się za istotne, ale objęte są one wspomnianą korektą
ryczałtową.
6.32 Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że wnioski Trybunału są spójne z niskim
poziomem błędu przedstawionym w rocznym sprawozdaniu z działalności DG AGRI.
Komisja uważa ponadto, że ryzyko dla budżetu UE jest odpowiednio uwzględnione
w ramach zdolności naprawczej, która obejmuje korekty finansowe netto i odzyskiwanie
środków od beneficjentów. Zdolność naprawcza wskazana w rocznym sprawozdaniu
z działalności Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiejskich za 2019 r.
wyniosła 1,77 % odpowiednich wydatków w ramach WPR. Dlatego ostateczną kwotę
obarczoną ryzykiem oszacowano na 0,12 % odpowiednich wydatków w ramach WPR, a więc
znacznie poniżej progu istotności.
Strategie i procedury zwalczania nadużyć finansowych w ramach WPR
6.35 Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że prawie wszystkie płatności, które
Trybunał kontroluje w zakresie płatności bezpośrednich i płatności obszarowych w ramach
rozwoju obszarów wiejskich, dotyczą sytuacji, gdy rolnicy złożyli prawidłowe wnioski lub
popełnili niewielkie błędy.
6.36 Komisja odnotowuje ocenę Trybunału, zgodnie z którą ryzyko wystąpienia nadużyć
jest większe w przypadku obszarów zasadniczo podlegających współfinansowaniu na
zasadzie zwrotu kosztów, a nie w obszarze płatności bezpośrednich i wydatków na rozwój
obszarów wiejskich związanych z danym obszarem, które stanowią zdecydowaną większość
wydatków w ramach WPR.
6.37 Komisja zauważa, że właściwe organy wdrażające WPR w państwach członkowskich
odgrywają pierwszoplanową rolę w wykrywaniu i korygowaniu nieprawidłowości i nadużyć
finansowych oraz zapobieganiu im (art. 58 ust. 1 rozporządzenia (UE) nr 1306/2013).
6.39 Komisja uwzględniła zalecenia wynikające ze sprawozdania specjalnego Trybunału
Obrachunkowego nr 1/2019 w przyjętej w kwietniu 2019 r. strategii Komisji w zakresie
zwalczania nadużyć finansowych.
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6.40 Tiret pierwsze: Komisja uważa, że analiza ryzyka nadużyć finansowych jest
procesem ciągłym, opartym na sprawozdaniach z dochodzeń OLAF-u, własnych pracach
kontrolnych Komisji oraz innych informacjach związanych z domniemanymi przypadkami
nadużyć finansowych. Od 2016 r. nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian
w mechanizmach nadużyć finansowych w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków
z funduszy WPR.
Opublikowane niedawno informacje o przypadkach domniemanych nadużyć finansowych
dotyczyły osób uzyskujących powierzchnie w sposób rzekomo niezgodny z prawem,
w odniesieniu do których występują one następnie o pomoc bezpośrednią w sposób pozornie
prawidłowy i zgodny z prawem na mocy przepisów WPR. Środki zaradcze przeciwko takim
działaniom byłyby kwestią praworządności w zainteresowanych państwach członkowskich.
Tiret drugie: zgodnie z kryteriami akredytacji określonymi w załączniku I do rozporządzenia
(UE) nr 907/2014 agencje płatnicze WPR zapewniają stosowanie właściwych procedur
zapobiegania nadużyciom i nieprawidłowościom finansowym oraz ich wykrywania.
Jednostki certyfikujące co roku oceniają spełnianie przez agencje płatnicze kryteriów
akredytacji, w tym środki stosowane w celu zapobiegania nadużyciom finansowym i ich
wykrywania.
Komisja monitoruje przestrzeganie przez agencje płatnicze kryteriów akredytacji, oceniając
roczne sprawozdania certyfikacyjne przygotowywane przez jednostki certyfikujące oraz
deklaracje zarządcze składane przez szefów agencji płatniczych. W przypadku stwierdzenia
niezgodności z kryteriami akredytacji Komisja inicjuje badanie zgodności w celu ochrony
budżetu UE.
Ponadto jednostki certyfikujące i Komisja w ramach swoich kontroli oceniają systemy
zarządzania i kontroli w państwach członkowskich, które to systemy muszą zostać
wprowadzone w celu zapobiegania nadużyciom finansowym.
Rolą OLAF-u nie jest ocena środków podejmowanych przez państwa członkowskie w celu
zapobiegania nadużyciom finansowym w zakresie wydatków w ramach WPR i ich
zwalczania, chociaż pewne inicjatywy w tym kierunku mogą być podejmowane w ramach
bieżących lub przyszłych projektów analizy strategicznej.
Tiret trzecie: narzędzie Arachne jest oferowane bezpłatnie organom państw członkowskich,
ale nie jest narzędziem obowiązkowym. Komisja zachęcała i będzie nadal zachęcać państwa
członkowskie do stosowania Arachne do wykrywania potencjalnych zagrożeń, w tym
poprzez prezentacje i szkolenia prowadzone w państwach członkowskich. Jak słusznie
stwierdził Trybunał, narzędzie to było w 2019 r. projektem pilotażowym, w związku z czym
nie oczekiwano udziału wszystkich państw członkowskich od początku.
6.41 Wnioski Komisji dotyczące WPR po 2020 r. już teraz wymagają od państw
członkowskich poprawy podziału wsparcia dochodu. Obejmuje to wymóg ukierunkowania
wsparcia dochodu na osoby faktycznie prowadzące działalność rolniczą, tzn. na te, które
prowadzą aktywną działalność rolniczą w celu zarabiania na życie.
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Dokładne definicje „osoby faktycznie prowadzącej działalność rolniczą”, „kwalifikującego
się hektara”, minimalnej „działalności rolniczej” oraz „gruntów, które są w dyspozycji
rolnika” zostaną sformułowane przez państwa członkowskie z uwzględnieniem
rzeczywistych potrzeb i specyfiki lokalnej w związku z wdrażaniem, jak również
odpowiedniego orzecznictwa UE.
WNIOSKI I ZALECENIA
6.42 Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, iż w przypadku znacznej większości
płatności w ramach zasobów naturalnych uznano, że nie wystąpił istotny poziom błędu.
Komisja zauważa również z zadowoleniem, że ogólny poziom błędu dla tego rozdziału,
przedstawiony w załączniku 6.1, znajduje się poniżej poziomu istotności (1,9 %). Komisja
odnotowuje też, że ustalenie istotnego poziomu błędu w odniesieniu do rozwoju obszarów
wiejskich i środków rynkowych jest zgodne z wnioskami zawartymi w rocznym
sprawozdaniu z działalności DG AGRI (zob. również pkt 6.32 dotyczący ryzyka w zakresie
płatności oszacowanego przez DG AGRI).
Zalecenia
6.43 Komisja uważa, że wszystkie zalecenia zostały w pełni wdrożone. Zalecenie dotyczące
zapewnienia wytycznych i rozpowszechniania najlepszych praktyk zostało w pełni wdrożone
(np. państwa członkowskie mają dostęp do narzędzia Arachne).
Zalecenie 1
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja uważa, że analiza ryzyka nadużyć finansowych jest procesem ciągłym, opartym
na sprawozdaniach z dochodzeń OLAF-u, własnych pracach kontrolnych Komisji oraz
innych informacjach związanych z domniemanymi przypadkami nadużyć finansowych. Od
2016 r. nie zaobserwowano żadnych istotnych zmian w mechanizmach nadużyć finansowych
w odniesieniu do kwalifikowalności wydatków z funduszy WPR.
Opublikowane niedawno informacje o przypadkach domniemanych nadużyć finansowych
dotyczyły osób uzyskujących powierzchnie w sposób rzekomo niezgodny z prawem,
w odniesieniu do których występują one następnie o pomoc bezpośrednią w sposób pozornie
prawidłowy i zgodny z prawem na mocy przepisów WPR. Środki zaradcze przeciwko takim
działaniom byłyby kwestią praworządności w zainteresowanych państwach członkowskich.
W odniesieniu do przeprowadzania analizy środków zapobiegania nadużyciom finansowym
w państwach członkowskich Komisja wskazuje na działania 37–42 zawarte w planie
działania towarzyszącym strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych
(COM(2019) 196 final).
Jednostki certyfikujące co roku oceniają spełnianie przez agencje płatnicze kryteriów
akredytacji, w tym środki stosowane w celu zapobiegania oszustwom i ich wykrywania.
Komisja monitoruje przestrzeganie przez agencje płatnicze kryteriów akredytacji, oceniając
roczne sprawozdania certyfikacyjne przygotowywane przez jednostki certyfikujące oraz
deklaracje zarządcze składane przez szefów agencji płatniczych. W przypadku stwierdzenia
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niezgodności z kryteriami akredytacji Komisja inicjuje badanie zgodności w celu ochrony
budżetu UE.
Komisja stale zachęca państwa członkowskie do stosowania narzędzia Arachne do
identyfikacji potencjalnych zagrożeń, w tym poprzez prezentacje i szkolenia prowadzone
w państwach członkowskich.
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ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO
TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
ROZDZIAŁ 7 „BEZPIECZEŃSTWO I OBYWATELSTWO”

PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
Ramka 7.3 – Zawyżone koszty wynagrodzenia
Komisja podejmie odpowiednie działania w tej sprawie.
BADANIE ELEMENTÓW SYSTEMÓW KONTROLI WEWNĘTRZNEJ
7.10. Komisja rozumie, że pkt 7.10 odnosi się do niedociągnięć stwierdzonych przez Europejski
Trybunał Obrachunkowy. W trakcie oceny rocznych sprawozdań z kontroli za 2018 r. Komisja
również wykryła większość problemów przedstawionych przez Europejski Trybunał Obrachunkowy
w ramce 7.4 i poinformowała o nich właściwe organy krajowe, aby uniknąć podobnych niedociągnięć
w następnych latach.
Zob. również odpowiedź na ramkę 7.4.
Ramka 7.1 – Niedociągnięcia w rocznych sprawozdaniach z kontroli
Jeżeli chodzi o nieprawidłowe obliczenie i przedstawienie łącznego poziomu błędu lub poziomu
błędu rezydualnego, Komisja wskazuje, że nieprawidłowości w tym roku – pierwszym roku,
w którym instytucje audytowe były zobowiązane do przekazania takich informacji – były raczej
nieznaczne. Poziom błędu rezydualnego w Niemczech i we Włoszech był znacznie niższy od
poziomu istotności, stwierdzone błędy nie miały więc wpływu na adekwatność opinii instytucji
audytowych na temat zestawień wydatków ani ich nie podważyły.
Komisja stosownie poinformowała przedmiotowe instytucje audytowe, aby mogły one podjąć
odpowiednie działania w celu uniknięcia podobnych problemów w przyszłości.
7.11 Komisja zauważa, że wpływ przedstawiony przez Europejski Trybunał Obrachunkowy w ramce
7.5 jest potencjalny, a niedociągnięcia dotyczą jedynie niektórych kontroli przeprowadzonych
w odniesieniu do niektórych projektów, co nie podważyło wniosków/opinii instytucji audytowych, jak
stwierdził Europejski Trybunał Obrachunkowy w pkt 7.10.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenie 7.1 – Zakres audytu
Komisja przyjmuje zalecenie 7.1 i przekaże instytucjom audytowym wytyczne dotyczące doboru
podpróby, w tym dotyczące sposobu obliczania zakresu audytu w sytuacji, gdy przeprowadzany jest
dobór podpróby.
Zalecenie 7.2 – Dobór próby
Komisja przyjmuje zalecenie 7.2 i, tak jak w poprzednich latach, będzie nadal przekazywała
krajowym instytucjom audytowym wskazówki dotyczące doboru próby oraz informacje zwrotne.
Zalecenie 7.3 – Ścieżka audytu
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Komisja przyjmuje zalecenie 7.3 i będzie nadal przekazywała instytucjom audytowym wskazówki,
w szczególności dotyczące udokumentowania prac audytowych.
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OSTATECZNE ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„WKŁAD W SPRAWOZDANIE ROCZNE ZA 2019 R. – ROZDZIAŁ 8 – GLOBALNY
WYMIAR EUROPY”

PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
8.6 Komisja uważa, że w przypadku jednej z 11 transakcji, o których mowa w sprawozdaniu, nie
doszło do nieprzestrzegania mających zastosowanie przepisów, w związku z czym nie wystąpił błąd
kwantyfikowalny.
Ramka 8.1 – Brak systemu rejestracji czasu pracy
FPI
Aby poprawić skuteczność systemu kontroli wewnętrznej Zespołu Regionalnego FPI ds.
Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej, podejmowane są między innymi następujące działania
następcze: (i) przeprowadzenie pełnego audytu odnośnej umowy; (ii) zwiększenie liczby ocen
dokumentacji przeprowadzanych przez Zespół Regionalny; (iii) zwiększenie liczby finansowych
kontroli na miejscu; oraz (iv) przeprowadzenie kontroli ex post na wczesnym etapie.
Zespół Regionalny wdroży również środki na szczeblu operacyjnym: (i) zorganizuje spotkania i sesje
informacyjne z partnerami wdrażającymi; (ii) prześle partnerom wdrażającym stosowne informacje na
temat zarządzania funduszami UE po zawarciu umów; (iii) dopilnuje, aby informacje zawarte
w sprawozdaniach opisowych oraz w sprawozdaniach misji obserwacyjnych odpowiadały kosztom
wskazanym w sprawozdaniach finansowych; oraz (iv) wzmocni swój system monitorowania osób
trzecich.
Ramka 8.2 – Niekwalifikowalny podatek VAT zadeklarowany w ramach projektu
DG DEVCO
Wszystkie koszty VAT związane z tą umową zostaną zwrócone Komisji.
ROCZNE SPRAWOZDANIA Z DZIAŁALNOŚCI I INNE MECHANIZMY ZARZĄDZANIA
Badanie poziomu błędu rezydualnego przeprowadzone przez DG NEAR w 2019 r.
Ramka 8.5
W odniesieniu do każdej z trzech faz DG NEAR przekazuje wykonawcy przeprowadzającemu
badanie poziomu błędu rezydualnego populację zamkniętych umów. Wykonawca przeprowadza
kontrole na populacji, w tym przegląd zestawienia, aby zidentyfikować transakcje dotyczące
„starych” umów. Umowy uznaje się za „stare”, gdy nie podejmowano żadnych działań w ciągu
ostatnich 8 lat lub nie podejmowano działań operacyjnych ani kontrolnych w ciągu 5 lat
poprzedzających zamknięcie umowy. W takich przypadkach umowę wyłącza się z populacji przed
dobraniem próby.
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Niekiedy „stare” umowy można zidentyfikować dopiero po dobraniu próby i udostępnieniu całej
dokumentacji. Transakcję, której to dotyczy, zastępuje się wówczas w próbie wykorzystanej do
obliczenia poziomu błędu rezydualnego.
Do celów przeprowadzonego w 2019 r. badania poziomu błędu rezydualnego daty graniczne oparte
na braku jakichkolwiek działań w ciągu 8 lat przypadałyby na: 31 grudnia 2010 r. (faza 1), 30
kwietnia 2011 r. (faza 2) oraz 31 sierpnia 2011 r. (faza 3).
8.14 Komisja nigdy nie twierdziła, że badanie poziomu błędu rezydualnego ma charakter usługi
atestacyjnej lub kontroli. Służy ono określonemu celowi oraz opiera się na odrębnych ramach
kontroli wewnętrznej.
Badanie poziomu błędu rezydualnego jest ważnym elementem umożliwiającym uzyskanie pewności
przez dyrektora generalnego, ale nie jest jedynym źródłem pewności w całych ramach kontroli
wewnętrznej DG NEAR. Na potrzeby badania przeprowadzono wiele kontroli transakcji, które
objęły łącznie 365 transakcji.
Komisja jest zdania, że przedstawiony poziom błędu rezydualnego z 2019 r. był prawidłowy.
Metodyka badania poziomu błędu rezydualnego obejmuje kontrole postępowań o udzielenie
zamówienia, w których to kontrolach uwzględnia się między innymi powody odrzucenia
niewybranych kandydatów, spełnienie kryteriów wyboru i udzielenia zamówienia w odniesieniu do
zamówień zarówno pierwszego, jak i drugiego szczebla oraz przypadki bezpośredniego udzielenia
zamówienia.
Jeżeli chodzi o zaproszenia do składania wniosków, w rozporządzeniu finansowym UE ustanowiono
ramy udzielania dotacji w następstwie takich zaproszeń. Zgodnie z obowiązującymi przepisami
instytucje zamawiające i urzędnicy zatwierdzający dysponują dużą swobodą, co umożliwia elastyczne
zarządzanie procesem.
Z doświadczenia wynika, że błędy dotyczące zaproszeń do składania wniosków nie są co do zasady
kwantyfikowalne.
Zgodnie z metodyką badania poziomu błędu rezydualnego, gdyby takie niekwantyfikowalne błędy
zostały zgłoszone, nie wniosłyby żadnej wartości dodanej do ogólnego celu badania, który polega na
zmierzeniu poziomu błędu rezydualnego.
8.15 Liczba transakcji dotyczących dotacji uwzględnionych w ogólnym poziomie błędu została już
zwiększona w odpowiedzi na zalecenie sformułowane przez Trybunał w sprawozdaniu rocznym
za 2017 r.
Dodatkowa próba dotacji ma dostarczyć Komisji informacji potwierdzających, które stanowią
uzupełnienie informacji dotyczących dotacji uzyskanych na podstawie głównej próby. Na podstawie
tych informacji zarząd decyduje, czy konieczne jest zgłoszenie zastrzeżenia w odniesieniu do dotacji.
Dodatkowa próba dobrana w 96 odstępach (odpowiadająca jednej trzeciej całej populacji
wykorzystanej do badania poziomu błędu rezydualnego) spełnia ten wymóg. Zwiększenie poziomu
ufności wiązałoby się z koniecznością doboru znacznie większej próby (+88 transakcji w przypadku
poziomu ufności wynoszącego 95 %). Nie przyczyniłoby się to znacznie do osiągnięcia
podstawowego celu doboru dodatkowej próby dotacji. Obecne podejście wpisuje się w kluczowe
priorytety, tj. uzyskanie pewności i opłacalność kontroli.
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8.16 Jak zauważył Trybunał, badanie poziomu błędu rezydualnego przeprowadzone przez DG
NEAR w 2019 r. nie zawierało żadnych szacunków. Na potrzeby badania z 2018 r. dokonano 2
szacunków spośród ponad 400 transakcji.
Szacunki są elementem metodyki badania poziomu błędu rezydualnego od dziewięciu lat. Premię
z tytułu ryzyka wprowadzono w 2017 r., aby zapewnić obiektywną podstawę szacowania błędów,
która nie pozwala na manipulacje ze strony wykonawcy czy Komisji.
W nielicznych przypadkach, w których dokonanie szacunków jest konieczne, wykonawca stosuje się
do podręcznika badania poziomu błędu rezydualnego. Szacunku można dokonać tylko wówczas,
gdy nie przedstawiono dokumentacji ze względu logistycznego lub prawnego. We wszystkich innych
przypadkach zgłasza się błąd kwantyfikowalny.
W przypadkach, w których szacunku dokonano ze względu logistycznego lub prawnego,
zastosowanie ma podejście zakładające premię z tytułu ryzyka – w odniesieniu do transakcji do
ustalonego poziomu błędu dodaje się 5 % premii z tytułu ryzyka. W przypadku braku premii z tytułu
ryzyka błąd zostałby uznany za niekwantyfikowalny.
8.17 Komisja uważa, że nie miało miejsca nadmierne poleganie na wcześniejszych pracach
kontrolnych innych podmiotów. Decyzje o całkowitym i częściowym poleganiu podejmuje się
w uzasadnionych przypadkach; powtarzanie wcześniejszych prac kontrolnych przeprowadzonych
zgodnie z mającymi zastosowanie normami branżowymi, w tym – w stosownych przypadkach –
międzynarodowymi standardami rewizji finansowej, byłoby nadmierne i nieproporcjonalne do celu
badania poziomu błędu rezydualnego, jakim jest kontrola.
Komisja zauważa, że w 2019 r. poziom całkowitego polegania na wcześniejszych kontrolach uległ
zmniejszeniu.
Przyjęcie podejścia zakładającego całkowite poleganie na wynikach wcześniejszych kontroli
w odniesieniu do poszczególnych transakcji oznacza, że nie jest wymagane badanie transakcji pod
kątem merytorycznym. Wszystkie pozostałe procedury mają jednak nadal zastosowanie.
Aby podjąć decyzję o całkowitym lub częściowym poleganiu na wcześniejszych pracach kontrolnych,
wykonawca przeprowadza określone weryfikacje. Mają one na celu zidentyfikowanie błędów
i faktycznie pozwalają zidentyfikować błędy niewykryte we wcześniejszych kontrolach, na których
wykonawca zamierza całkowicie polegać.
Badania przeprowadzane w przypadku polegania częściowego mają szerszy zakres i obejmują
badanie pod kątem merytorycznym. Częściowe poleganie i całkowite poleganie na wcześniejszych
kontrolach nie są tożsame. Komisja jest zdania, że należy unikać nadmiernego polegania na pracach
kontrolnych innych podmiotów oraz że w przypadku badania poziomu błędu rezydualnego
przeprowadzonego w 2019 r. takie nadmierne poleganie nie miało miejsca.
Gdyby nie polegano na pracach kontrolnych innych podmiotów, w przypadku gdy ich wyniki uznano
za prawidłowe, oznaczałoby to poddanie beneficjenta dwóm kontrolom/weryfikacjom w odniesieniu
do tej samej transakcji.
Roczne sprawozdanie z działalności DG NEAR
8.21 W rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r. nie znalazły się zdania, które należycie
uwzględniono w sprawozdaniu za 2018 r.: badanie poziomu błędu rezydualnego nie stanowi kontroli,
w wyniku której formułuje się opinię z kontroli. DG wyciąga jednak własne wnioski ze sprawozdania
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z ustaleń faktycznych sporządzonego przez podmiot przeprowadzający kontrolę. Podmioty
przeprowadzające kontrolę wykorzystują swoje umiejętności zawodowe, opierając się na określonych
uzgodnionych procedurach i międzynarodowych standardach usług powiązanych IFAC (ISRS 4400).
Powyższe zdania będą zamieszczane w kolejnych rocznych sprawozdaniach z działalności.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenie 8.1
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Zalecenie 8.2
Komisja nie przyjmuje tego zalecenia.
Dodatkowa próba dotacji ma dostarczyć Komisji informacji potwierdzających, które stanowią
uzupełnienie (i wzbogacenie) informacji dotyczących dotacji uzyskanych na podstawie głównej
próby.
Zwiększenie poziomu ufności wiązałoby się z koniecznością doboru znacznie większej próby, co
oznaczałoby zwiększenie kosztów, a nie przyczyniłoby się znacznie do osiągnięcia nadrzędnego celu
takiej dodatkowej próby dotacji. Podejście to jest również zgodne z zasadą opłacalności kontroli.
Zalecenie 8.3
Komisja przyjmuje to zalecenie.
Komisja stale usprawnia kontrole i uwzględnia w swoich rocznych planach działania nowe środki
mające zapobiegać powtarzającym się błędom, które mają znaczenie dla jej działalności.
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ODPOWIEDZI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
ROZDZIAŁ 9: ADMINISTRACJA – DZIAŁ 5 WRF

Załącznik 2

PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
9.8. Parlament przyjął do wiadomości tę uwagę i ponownie zbadał poszczególne przypadki
zgodnie z ustaleniami Trybunału, a także podjął w związku z nimi działania następcze: w
jednym przypadku ponownie zaklasyfikował wydatki jako niekwalifikujące się do zwrotu; w
przypadku jednej transakcji Parlament postanowił nie zmieniać swojego stanowiska,
natomiast inna transakcja została dokładniej zbadana i zaakceptowana przez Parlament na
podstawie dodatkowych wyjaśnień i dowodów otrzymanych od zainteresowanej europejskiej
partii politycznej. Parlament podkreśla jednak, że jego administracja jest organem
zatwierdzającym wypłatę dotacji europejskim partiom politycznym, ale nie ponosi
odpowiedzialności za rzeczywiste wydatki tych partii: obowiązujące przepisy przewidują
metodę zarządzania pośredniego opartą na przyznawaniu wkładów europejskim partiom
politycznym. Za legalność i prawidłowość transakcji odpowiedzialni są sami beneficjenci
środków finansowych. Parlament zapewnia wytyczne i dokonuje weryfikacji ex post na
podstawie próby. Część weryfikacji ex post jest zlecana upoważnionemu audytorowi
zewnętrznemu.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenia
9.21. Parlament podkreśla, że grupom politycznym zapewniono wyczerpujące wytyczne i
szkolenia, a zalecenie zostało ponownie wydane ze względu na wystąpienie podobnych
problemów w odniesieniu do europejskiej partii politycznej. W związku z tym Parlament
zwraca również uwagę, że podjęto i nadal podejmuje się dodatkowe wysiłki w celu
zapewnienia europejskim partiom politycznym wyczerpujących informacji i wskazówek w
dziedzinach, w których zidentyfikowano problemy. Podczas gdy grupy polityczne są częścią
instytucji UE, europejskie partie polityczne są niezależnymi organizacjami o statusie
europejskim, częściowo podlegającymi krajowym przepisom dotyczącym organizacji
nienastawionych na zysk. W związku z tym przyjmuje się ukierunkowane środki w celu
poprawy praktyk w zakresie wydatków tych organizacji. Regularnie aktualizowany jest i
dostarczany beneficjentom przewodnik dotyczący przyznanego finansowania, w tym
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najlepszych praktyk w zakresie wdrażania finansowania. Konkretne kwestie, takie jak
zamówienia publiczne, są również poruszane w oddzielnych wytycznych i na spotkaniach
organizowanych ze wszystkimi beneficjentami.
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ODPOWIEDZI EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO
NA SPRAWOZDANIE ROCZNE EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU
OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
ROZDZIAŁ 9: ADMINISTRACJA – DZIAŁ 5 WRF

ZAŁĄCZNIK
PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
Odpowiedź na uwagi do pkt 9.11 i 9.12:
„Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny zgadza się z uwagami Trybunału”.
WNIOSKI I ZALECENIA
Odpowiedź na zalecenie do pkt 9.1:
„Europejski Komitet Ekonomiczno-Społeczny przyjmuje do wiadomości zalecenie Trybunału.
W ramach przeprowadzonej w 2019 r. oceny zgodności ze standardami kontroli wewnętrznej
podkreślono potrzebę wdrożenia polityki w zakresie radzenia sobie z newralgicznymi funkcjami oraz
ustanowienia procesu zarządzania ryzykiem.
Planowane kroki to:
−
−
−
−

wskazanie newralgicznych funkcji,
zakwalifikowanie ryzyka na podstawie standardowych wskaźników („sygnałów
ostrzegawczych”),
ilościowe określenie ryzyka w oparciu o całkowitą liczbę sygnałów ostrzegawczych
związanych z daną funkcją,
łagodzenie ryzyka (w tym poprzez określenie niezbędnych w tym celu kontroli).

Działania przygotowawcze (tj. określenie metodologii i proces definiowania) rozpoczęły się
w pierwszej połowie 2020 r., a nowa polityka powinna zostać wprowadzona do 2021 r.”
________________

PL

PL
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Wstęp
01 W niniejszym sprawozdaniu rocznym zawarto ustalenia dotyczące działań

finansowanych z ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego Europejskiego
Funduszu Rozwoju (EFR). W ramce 1 przedstawiono przegląd działań i wydatków
w ramach tego obszaru w 2019 r.

Ramka 1
Europejskie Fundusze Rozwoju – przegląd finansowy za 2019 r.
Płatności z EFR w podziale na linie budżetowe i kategorie wyd
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Płatności w ramach EFR i populacja objęta kontrolą
(w mln EUR)
0

1 000

2 000

3 000

4 000

płatności zaliczkowe⁽*⁾ 2 050

Płatności
3 847
płatności okresowe/końcowe
1 197
płatności…

Populacja objęta
kontrolą
3 382

wkłady z funduszy
powierniczych 600

wypłaty środków z
funduszy
powierniczych 185
rozliczenie zaliczek⁽*⁾ 2 000

Zgodnie z ujednoliconą definicją transakcji leżących u podstaw rozliczeń (szczegółowe
informacje zob. pkt 11 załącznika 1.1 do sprawozdania rocznego Trybunału z wykonania budżetu
za rok 2019).
(*)

Źródło: skonsolidowane sprawozdanie finansowe dotyczące ósmego, dziewiątego, dziesiątego
i jedenastego EFR za 2019 r.

Krótki opis Europejskich Funduszy Rozwoju

02 Europejskie Fundusze Rozwoju zostały uruchomione w 1959 r., a ich kolejne

edycje stanowią główny instrument pomocy w zakresie współpracy na rzecz rozwoju,
którą Unia Europejska (UE) zapewnia państwom Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz
krajom i terytoriom zamorskim. Obowiązującą umową ramową regulującą relacje
między UE a państwami AKP oraz krajami i terytoriami zamorskimi jest umowa
o partnerstwie podpisana w Kotonu w dniu 23 czerwca 2000 r. na okres 20 lat
(„umowa z Kotonu”). Jej podstawowym celem jest zmniejszanie, a docelowo
wyeliminowanie ubóstwa.

03 Szczególny charakter EFR polega na tym, że:
a)

wkłady państw członkowskich ustala się w oparciu o kwoty zwane „kluczami do
ustalenia wkładu”, które są określane przez rządy krajowe na forum Rady Unii
Europejskiej;

b)

są zarządzane przez Komisję – poza zakresem budżetu ogólnego UE – oraz przez
Europejski Bank Inwestycyjny (EBI);
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c)

ze względu na międzyrządowy charakter EFR Parlament Europejski odgrywa
bardziej ograniczoną rolę w ich funkcjonowaniu niż w przypadku instrumentów
współpracy na rzecz rozwoju finansowanych z budżetu ogólnego UE, a mianowicie
nie uczestniczy w ustanawianiu i przydzielaniu zasobów EFR. Parlament Europejski
pozostaje jednak organem udzielającym absolutorium, z wyjątkiem instrumentu
inwestycyjnego, którym zarządza EBI, a który zatem nie wchodzi w zakres
niniejszej kontroli 1 2;

d)

w przypadku EFR nie ma zastosowania zasada jednoroczności – zobowiązania
w ramach EFR są zaciągane zwykle na okres od pięciu do siedmiu lat, a płatności
mogą być realizowane przez znacznie dłuższy okres.

04 EFR są niemal w całości zarządzane przez Dyrekcję Generalną Komisji ds.
Współpracy Międzynarodowej i Rozwoju (DG DEVCO) 3.

05 Wydatki będące przedmiotem niniejszego sprawozdania są realizowane w 79

krajach z zastosowaniem różnorodnych metod, takich jak zamówienia na roboty
budowlane, realizację dostaw lub świadczenie usług, dotacje, wsparcie budżetowe czy
prognozy programów.

1

Zob. art. 43, 48–50 i 58 rozporządzenia Rady (UE) 2015/323 z dnia 2 marca 2015 r.
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do 11. Europejskiego
Funduszu Rozwoju (Dz.U. L 58 z 3.3.2015, s. 17).

2

W 2012 r. zasady dotyczące kontroli tych operacji przez Trybunał określono w porozumieniu
trójstronnym między EBI, Komisją i Trybunałem (art. 134 rozporządzenia Rady (WE)
nr 215/2008 z dnia 18 lutego 2008 r. w sprawie rozporządzenia finansowego mającego
zastosowanie do 10. EFR (Dz.U. L 78 z 19.3.2008, s. 1)). Instrument inwestycyjny nie jest
uwzględniany w wydawanym przez Trybunał poświadczeniu wiarygodności.

3

Z wyjątkiem 1,14% wydatków z EFR w 2019 r. zarządzanych przez Dyrekcję Generalną ds.
Prowadzonych przez UE Operacji Ochrony Ludności i Pomocy Humanitarnej (DG ECHO).
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Rozdział I – Realizacja finansowa
ósmego, dziewiątego, dziesiątego
i jedenastego EFR
06 W ramach 8. EFR (lata 1995–2000) dostępne były środki w wysokości 12 840 mln
euro, w ramach 9. EFR (lata 2000–2007) – 13 800 mln euro, a w ramach 10. EFR (lata
2008–2013) – 22 682 mln euro.

07 Wewnętrzna umowa ustanawiająca 11. EFR4 (2015–2020) weszła w życie w dniu

1 marca 2015 r. W latach 2013–2015 środki przydzielano za pośrednictwem
instrumentu pomostowego, aby zapewnić ciągłość finansowania w oczekiwaniu na
ratyfikację 11. EFR. 11. EFR dysponuje środkami w wysokości 30 506 mln euro. Z tej
kwoty 29 089 mln euro przeznaczono dla państw AKP, 364,5 mln euro – dla krajów
i terytoriów zamorskich, a 1 052,5 mln – na koszty administracyjne.

08 W ramce 2 przedstawiono wykorzystanie zasobów EFR w 2019 r. oraz w ujęciu
kumulatywnym.

4

Dz.U. L 210 z 6.8.2013, s. 1.
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Ramka 2
Wykorzystanie zasobów EFR według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
Stan na koniec 2018 r.
Ogółem

A – ZASOBY1

Wskaźnik
wykonania2

76 739

Wykonanie budżetu w roku budżetowym 2019 (netto)6
8. EFR3

9. EFR3

10. EFR

11. EFR3

Stan na koniec 2019 r.

Ogółem

8. EFR

9. EFR

10. EFR

11. EFR

Ogółem

-1

-42

7

-139

-175

10 377

15 348

21 430

29 608

76 763

Wskaźnik
wykonania2

B – WYKORZYSTANIE
1. Zobowiązania globalne4

69 998

91%

-2

-22

183

3 153

3 311

10 375

15 335

21 088

26 511

73 309

96%

64 182

84%

-1

-4

-51

3 557

3 501

10 374

15 302

20 310

21 697

67 683

88%

3. Płatności

53 567

70%

0

14

456

3 377

3 847

10 375

15 201

19 285

12 553

57 414

75%

C – Zobowiązania pozostające do
spłaty (B1-B3)

16 432

21%

0

134

1 803

13 959

15 896

21%

6 741

9%

2

12

342

3 097

3 454

4%

2. Zobowiązania

indywidualne5

D – Dostępne saldo (A-B1)
1
2
3
4
5
6

Wstępny przydział na 8., 9., 10. i 11. EFR, współfinansowanie, odsetki, dochody różne, środki przesunięte z poprzednich EFR.
Jako odsetek zasobów.
Kwoty ujemne odpowiadają środkom umorzonym.
Zobowiązania globalne dotyczą decyzji o finansowaniu.
Zobowiązania indywidualne dotyczą poszczególnych umów.
Zobowiązania netto z uwzględnieniem środków umorzonych. Płatności netto z uwzględnieniem środków odzyskanych.

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy, na podstawie skonsolidowanego sprawozdania finansowego za 2019 r. dotyczącego ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR.
Przedstawione wartości nie obejmują części EFR zarządzanej przez EBI.
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09 Każdego roku DG DEVCO wyznacza dla siebie kluczowe wskaźniki efektywności

w obszarze należytego zarządzania finansami i wydajnego wykorzystania zasobów. Jak
pokazują te wskaźniki, w 2019 r. DG DEVCO osiągnęła wartości docelowe dotyczące
obniżenia o 25% zadawnionych płatności zaliczkowych i zadawnionych zobowiązań
pozostających do spłaty oraz ograniczenia do 15% liczby zadawnionych umów, które
wygasły (zob. ramka 3). Te dwie wartości docelowe zostały przyjęte jako cel ogólny
w odniesieniu do całego obszaru odpowiedzialności DG DEVCO i jednocześnie jako cel
szczegółowy w zakresie EFR.

Ramka 3
Kluczowe wskaźniki efektywności dotyczące obniżenia poziomu
zadawnionych płatności zaliczkowych i zobowiązań pozostających do
spłaty oraz ograniczenia liczby zadawnionych umów, które wygasły
W 2019 r. DG DEVCO osiągnęła wartości docelowe z naddatkiem, obniżając
poziom zadawnionych płatności zaliczkowych o 37% w zakresie EFR (40%
w odniesieniu do całego obszaru swojej odpowiedzialności), a poziom
zadawnionych zobowiązań pozostających do spłaty – o 36% (35% w całym
obszarze swojej odpowiedzialności). Jeśli chodzi o rok 2020, zdecydowała ona
ustanowić nowe wartości docelowe dla tych dwóch wskaźników, mając na
względzie stale poprawiające się wyniki.
Ponadto DG DEVCO osiągnęła ogólną wartość docelową w ramach kolejnego
kluczowego wskaźnika efektywności, zakładającą, że odsetek wygasłych umów,
które wciąż figurują jako otwarte w systemie, nie przekroczy 15%. Odsetek ten
wyniósł nieco ponad 15% dla EFR i 13% w całym obszarze odpowiedzialności DG
DEVCO. W przypadku tego kluczowego wskaźnika efektywności dotyczącego EFR
odnotowano poprawę w porównaniu z 2018 (17%) i 2017 r. (19%), co wynikało
z nowych procedur wprowadzonych we wrześniu 2017 r.
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Rozdział II – Wydawane przez Trybunał
poświadczenie wiarygodności
dotyczące EFR
Wydawane przez Trybunał poświadczenie wiarygodności
dotyczące ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR
przedstawiane Parlamentowi Europejskiemu i Radzie –
sprawozdanie niezależnego kontrolera
Opinia

I. Trybunał zbadał:
a)

roczne sprawozdanie finansowe dotyczące ósmego, dziewiątego, dziesiątego
i jedenastego EFR, obejmujące bilans, sprawozdanie z finansowych wyników
działalności, rachunek przepływów pieniężnych, zestawienie zmian
w aktywach netto oraz sprawozdanie z realizacji finansowej za rok budżetowy
zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r., zatwierdzone przez Komisję w dniu
16 czerwca 2020 r.;

b)

legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania, za
zarządzanie którymi odpowiada Komisja 5.

Wiarygodność rozliczeń
Opinia na temat wiarygodności rozliczeń

II. W opinii Trybunału roczne sprawozdanie finansowe dotyczące ósmego,

dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR za rok zakończony w dniu 31 grudnia
2019 r. przedstawia rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach sytuację
finansową EFR na dzień 31 grudnia 2019 r. oraz wyniki transakcji, przepływy
pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok budżetowy,
zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego EFR i z zasadami rachunkowości

5

Na mocy art. 43, 48–50 oraz 58 rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do
jedenastego EFR niniejsze poświadczenie wiarygodności nie obejmuje środków EFR, którymi
zarządza EBI.
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opartymi na powszechnie przyjętych międzynarodowych standardach
rachunkowości sektora publicznego.

Legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw rozliczeń
Dochody
Opinia na temat legalności i prawidłowości dochodów

III. W opinii Trybunału dochody leżące u podstaw rozliczeń za rok zakończony
w dniu 31 grudnia 2019 r. są legalne i prawidłowe we wszystkich istotnych
aspektach.
Wydatki
Opinia negatywna na temat legalności i prawidłowości wydatków

IV. W opinii Trybunału, ze względu na wagę kwestii opisanych w uzasadnieniu
wydania negatywnej opinii na temat legalności i prawidłowości wydatków,
w wydatkach zatwierdzonych w zestawieniach wydatków za rok zakończony
w dniu 31 grudnia 2019 r. występuje istotny poziom błędu.
Podstawa wydania opinii

V. Trybunał przeprowadził kontrolę zgodnie z wydanymi przez IFAC

Międzynarodowymi Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i kodeksami etyki oraz
Międzynarodowymi Standardami Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) wydanymi
przez INTOSAI. Obowiązki Trybunału wynikające z tych standardów i kodeksów
opisano bardziej szczegółowo w części sprawozdania dotyczącej zadań kontrolera.
Trybunał spełnił wymogi dotyczące niezależności i wywiązał się z innych
obowiązków etycznych określonych w Kodeksie etyki zawodowych księgowych
wydanym przez Radę Międzynarodowych Standardów Etycznych dla Księgowych.
Trybunał uważa, że uzyskane przezeń dowody kontroli stanowią wystarczającą
i odpowiednią podstawę do wydania niniejszej opinii.
Uzasadnienie wydania opinii negatywnej na temat legalności i prawidłowości
wydatków

VI. W wydatkach zaksięgowanych w 2019 r. w ramach ósmego, dziewiątego,

dziesiątego i jedenastego EFR występuje istotny poziom błędu. Według obliczeń
Trybunału szacowany poziom błędu w wydatkach zatwierdzonych w zestawieniach
wynosi 3,5%.
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Kluczowe obszary badania

VII. Kluczowe obszary badania to kwestie, które zgodnie z profesjonalnym

osądem Trybunału były najistotniejsze dla kontroli sprawozdania finansowego za
bieżący okres. Kwestie te poruszono w kontekście kontroli sprawozdania
finansowego jako całości i przy formułowaniu opinii na jego temat, jednak
Trybunał nie sporządza osobnej opinii dotyczącej tych kwestii.
Rozliczenia międzyokresowe bierne

VIII. Trybunał przeanalizował rozliczenia międzyokresowe bierne przedstawione
w sprawozdaniu finansowym (zob. informacja dodatkowa 2.8), które w dużym
stopniu podlegają oszacowaniu. Na koniec 2019 r. Komisja oszacowała, że wydatki
kwalifikowalne poniesione, ale jeszcze nie zgłoszone przez beneficjentów,
wyniosły 5 074 mln euro (na koniec 2018 r. było to 5 133 mln euro).

IX. Trybunał zbadał sposób obliczenia tych szacunkowych wartości oraz dokonał
przeglądu próby 30 umów indywidualnych, tak aby wyeliminować ryzyko
nieprawidłowego ujęcia rozliczeń międzyokresowych. Wyniki wykonanych prac
pozwoliły stwierdzić, że rozliczenia międzyokresowe bierne wykazane
w ostatecznym sprawozdaniu finansowym były prawidłowe.

Potencjalny wpływ wystąpienia Zjednoczonego Królestwa z Unii Europejskiej na
sprawozdanie finansowe EFR za 2019 r.

X. W dniu 29 marca 2017 r. Zjednoczone Królestwo oficjalnie poinformowało

Radę Europejską o zamiarze wystąpienia z UE. W dniu 12 listopada 2019 r. Komisja
opublikowała umowę, w której określono warunki wystąpienia Zjednoczonego
Królestwa z Unii Europejskiej. W dokumencie stwierdzono, że Zjednoczone
Królestwo pozostanie stroną EFR aż do momentu zamknięcia jedenastego EFR
i wszystkich EFR, które nie zostały wcześniej zamknięte, oraz że przyjmie takie
same obowiązki jak państwa członkowskie zgodnie z umową wewnętrzną, na mocy
której utworzono jedenasty EFR, jak również obowiązki związane z poprzednimi
EFR aż do momentu ich zamknięcia.

XI. Umowa o wystąpieniu stanowi również, że w przypadku gdy na kwoty

pochodzące z projektów realizowanych w ramach dziesiątego EFR lub poprzednich
EFR nie zaciągnięto zobowiązań lub kwoty te zostały umorzone według stanu na
dzień wejścia w życie tej umowy, udział Zjednoczonego Królestwa w tych kwotach
nie zostanie ponownie wykorzystany. To samo ma zastosowanie do udziału
Zjednoczonego Królestwa w środkach, na które nie zaciągnięto zobowiązań, lub
środkach umorzonych w ramach jedenastego EFR po dniu 31 grudnia 2020 r.
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XII. W tej sytuacji Trybunał jest zdania, że nie ma finansowego wpływu, który

należałoby odnotować w ramach sprawozdania finansowego EFR za 2019 r.
Trybunał stwierdza, że w sprawozdaniu finansowym EFR na dzień 31 grudnia
2019 r. prawidłowo odzwierciedlono stan procesu występowania Zjednoczonego
Królestwa z UE na ten dzień.
Zadania kierownictwa

XIII. Na mocy art. 310–325 TFUE oraz rozporządzenia finansowego dotyczącego
jedenastego EFR kierownictwo odpowiada za sporządzenie i prezentację rocznego
sprawozdania finansowego EFR zgodnie z powszechnie przyjętymi
międzynarodowymi standardami rachunkowości sektora publicznego oraz za
legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania. Do
zadań kierownictwa należy także zaprojektowanie, wdrożenie i utrzymywanie
systemu kontroli wewnętrznej umożliwiającego sporządzenie i prezentację
sprawozdania finansowego, które nie zawiera istotnych zniekształceń
spowodowanych nadużyciem lub błędem. Komisja ponosi ostateczną
odpowiedzialność za legalność i prawidłowość transakcji leżących u podstaw
sprawozdania finansowego EFR.

XIV. Przy sporządzaniu sprawozdania finansowego EFR Komisja odpowiada za

ocenę zdolności EFR do kontynuacji działalności, za ujawnienie, w stosownych
przypadkach, problematycznych kwestii związanych z kontynuacją działalności
oraz za prowadzenie rachunkowości przy założeniu kontynuacji działalności, chyba
że zamierza zlikwidować jednostkę lub zaprzestać działalności albo nie ma żadnej
realnej alternatywy dla likwidacji lub zaprzestania działalności.

XV. Nadzór nad sprawozdawczością finansową EFR należy do zadań Komisji.
Zadania Trybunału dotyczące kontroli sprawozdania finansowego EFR i transakcji
leżących u jego podstaw

XVI. Celem Trybunału jest uzyskanie wystarczającej pewności, że sprawozdanie

finansowe EFR nie zawiera istotnych zniekształceń, a transakcje leżące u jego
podstaw są legalne i prawidłowe, a także przedstawienie Parlamentowi
Europejskiemu i Radzie, na podstawie przeprowadzonej przez siebie kontroli,
poświadczenia wiarygodności dotyczącego wiarygodności rozliczeń oraz legalności
i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw. Wystarczająca pewność oznacza
wysoki poziom pewności, lecz nie stanowi gwarancji, że kontrola wykazała
wszystkie przypadki istotnych zniekształceń lub niezgodności, które mogą
zaistnieć. Mogą one być spowodowane nadużyciem lub błędem i są uważane za
istotne, jeżeli można zasadnie oczekiwać, że pojedynczo lub łącznie wpłyną one na
decyzje gospodarcze podejmowane na podstawie sprawozdania finansowego EFR.
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XVII. W ramach kontroli przeprowadzanej zgodnie z Międzynarodowymi

Standardami Rewizji Finansowej (ISA) i Międzynarodowymi Standardami
Najwyższych Organów Kontroli (ISSAI) Trybunał stosuje profesjonalny osąd
i zachowuje zawodowy sceptycyzm przez cały okres trwania kontroli. Ponadto
Trybunał:
o

określa i ocenia ryzyko wystąpienia – w wyniku nadużyć lub błędów –
istotnego zniekształcenia w sprawozdaniu finansowym EFR lub istotnej
niezgodności transakcji leżących u podstaw tego sprawozdania z wymogami
ram prawnych EFR. Trybunał opracowuje i przeprowadza procedury kontroli
w odpowiedzi na to ryzyko oraz uzyskuje dowody kontroli, które stanowią
wystarczającą i odpowiednią podstawę do wydania opinii. Przypadki
istotnego zniekształcenia lub niezgodności są trudniejsze do wykrycia, jeśli
takie zniekształcenie lub niezgodność wynika z nadużycia, a nie z błędu,
ponieważ nadużycie może wiązać się ze zmową, fałszerstwem, umyślnymi
zaniechaniami, podaniem fałszywych informacji lub obejściem kontroli
wewnętrznej. W rezultacie ryzyko, że przypadki te nie zostaną wykryte, jest
wyższe;

o

dąży do zrozumienia systemu kontroli wewnętrznej istotnego w kontekście
odnośnej kontroli, tak by wypracować stosowne procedury kontroli, nie zaś
w celu wydania opinii na temat skuteczności kontroli wewnętrznej;

o

ocenia stosowność przyjętych przez kierownictwo zasad (polityki)
rachunkowości oraz racjonalność szacunków księgowych sporządzonych
przez kierownictwo i odnośnych informacji;

o

wyraża opinię, czy kierownictwo właściwie prowadziło rachunkowość przy
założeniu kontynuacji działalności, oraz na podstawie uzyskanych dowodów
kontroli ocenia, czy występuje istotny poziom niepewności w odniesieniu do
zdarzeń lub uwarunkowań, które mogą podać w istotną wątpliwość zdolność
EFR do kontynuowania działalności. Jeśli Trybunał stwierdzi, że taki poziom
niepewności istnieje, ma obowiązek zwrócić uwagę w swoim sprawozdaniu
na odpowiednie informacje ujawnione w sprawozdaniu finansowym EFR bądź
– jeśli takie ujawnione informacje są niewystarczające – wydać opinię
z zastrzeżeniem. Wnioski Trybunału opierają się na dowodach kontroli
uzyskanych do momentu sporządzenia sprawozdania. Przyszłe zdarzenia lub
okoliczności mogą jednak spowodować, że jednostka zaprzestanie
kontynuowania działalności;

o

ocenia ogólną prezentację, strukturę i treść sprawozdania rocznego, w tym
wszystkie przedstawione w nim informacje, a także orzeka, czy sprawozdanie
to rzetelnie odzwierciedla transakcje i zdarzenia leżące u jego podstaw.
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XVIII. Trybunał informuje kierownictwo m.in. o planowanym zakresie

i terminach przeprowadzenia kontroli, jak również o istotnych ustaleniach, w tym
o wszelkich poważnych uchybieniach w systemie kontroli wewnętrznej.

XIX. Jeśli chodzi o dochody, Trybunał bada wszystkie wkłady państw

członkowskich i próbę innych rodzajów transakcji związanych z dochodami.

XX. Jeżeli chodzi o wydatki, Trybunał bada transakcje płatnicze po tym, jak

wydatki zostaną poniesione, zaksięgowane i zatwierdzone. Badanie to obejmuje
wszystkie kategorie płatności (z wyjątkiem zaliczek) w chwili ich wypłaty. Zaliczki
bada się po przedstawieniu przez odbiorcę środków dowodów ich właściwego
wykorzystania oraz przyjęciu tych dowodów przez daną instytucję lub organ
poprzez rozliczenie danej zaliczki, co może mieć miejsce dopiero w kolejnym roku.

XXI. Spośród kwestii omówionych z Komisją Trybunał wskazuje te, które miały

największe znaczenie w kontroli sprawozdania finansowego EFR i które w związku
z tym określane są mianem kluczowych obszarów badania w bieżącym okresie.
Trybunał opisuje te kwestie w swoim sprawozdaniu, chyba że przepisy prawa
zakazują podania ich do wiadomości publicznej bądź jeśli, w niezmiernie rzadkich
przypadkach, Trybunał stwierdzi, że dana kwestia nie powinna zostać poruszona
w sprawozdaniu, ponieważ można racjonalnie założyć, że negatywne
konsekwencje takiego kroku przeważą nad korzyściami dla interesu publicznego.

20 lipca 2020 r.

Klaus-Heiner LEHNE
Prezes

Europejski Trybunał Obrachunkowy
12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luksemburg
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Informacje leżące u podstaw poświadczenia wiarygodności
Zakres kontroli i podejście kontrolne

10 Podejście kontrolne i metodykę kontroli, które mają zastosowanie również

w przypadku kontroli EFR, przedstawiono w załączniku 1.1 do sprawozdania rocznego
Trybunału Obrachunkowego z wykonania budżetu za rok 2019.

11 Uwagi Trybunału co do wiarygodności rozliczeń EFR są oparte na sprawozdaniach

finansowych 6 dotyczących ósmego, dziewiątego, dziesiątego i jedenastego EFR
zatwierdzonych przez Komisję 7 wraz z oświadczeniem księgowego otrzymanym w dniu
26 czerwca 2020 r. Kontrola polegała na badaniu kwot i informacji oraz na ocenie
stosowanych zasad rachunkowości, głównych szacunków sporządzanych przez Komisję
oraz ogólnej prezentacji sprawozdań finansowych.

12 W celu skontrolowania prawidłowości transakcji Trybunał zbadał próbę

obejmującą 126 transakcji, dobraną tak, by była reprezentatywna dla wszystkich
rodzajów wydatków w ramach EFR. Składała się ona z 17 transakcji powiązanych
z funduszem powierniczym „Bêkou” i kryzysowym funduszem powierniczym UE dla
Afryki, 89 transakcji zatwierdzonych przez 19 delegatur UE 8 i 20 płatności
zatwierdzonych przez centralę Komisji 9. W związku z tym, że część populacji
skontrolowanej przez Trybunał została objęta przeprowadzonym przez DG DEVCO
badaniem poziomu błędu rezydualnego 10 za 2019 r., Trybunał uwzględnił w próbie

6

Zob. art. 39 rozporządzenia (UE) 2018/1877.

7

Zgodnie z rozporządzeniem finansowym dotyczącym EFR; zob. art. 38 rozporządzenia (UE)
2018/1877.

8

Barbados, Botswana, Burkina Faso, Burundi, Czad, Demokratyczna Republika Konga,
Etiopia, Gwinea, Haiti, Mauretania, Mozambik, Nigeria, Republika Dominikańska, Republika
Konga, Rwanda, Sierra Leone, Tanzania, Togo i Wybrzeże Kości Słoniowej.

9

DG DEVCO – 124 płatności; DG ECHO – dwie płatności z tytułu pomocy humanitarnej.

10

DG DEVCO rokrocznie zleca przeprowadzenie badania poziomu błędu rezydualnego w celu
oszacowania w całym obszarze jej odpowiedzialności poziomu błędów, którym nie
zapobieżono w ramach kontroli zarządczych bądź których nie wykryto i nie skorygowano.
Badanie poziomu błędu rezydualnego nie ma charakteru usługi atestacyjnej ani kontroli –
prowadzone jest w oparciu o odnośną metodykę i wytyczne z podręcznika udostępnionego
przez DG DEVCO.
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kolejne 14 transakcji, do których zastosował, po odpowiednim dostosowaniu, wyniki 11
tego badania. Tym samym próba objęła łącznie 140 transakcji, co jest zgodne
z modelem uzyskiwania pewności stosowanym przez Trybunał. W przypadku, gdy
w transakcjach wykryte zostały błędy, dokonano analizy stosownych systemów, by
zidentyfikować uchybienia.

Zdjęcie 1 – Wizyta kontrolna w celu przeprowadzenia inspekcji budowy
mostu w Sierra Leone

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

11

Przeprowadzone przez Trybunał przeglądy badań poziomu błędu rezydualnego wykazały, że
w metodyce, na podstawie której prowadzone są te badania, założono dużo mniejszą niż
w przypadku prac kontrolnych Trybunału liczbę kontroli na miejscu, a także bardziej
ograniczony zakres badania postępowań o udzielenie zamówienia. Z tego względu,
podobnie jak w ubiegłym roku, Trybunał dostosował wyniki badania poziomu błędu
rezydualnego tak, aby odzwierciedlić skalę niezgodności z przepisami dotyczącymi
udzielania zamówień publicznych. Dostosowania tego dokonano na podstawie ustaleń
Trybunału dotyczących EFR, poczynionych w ramach kontroli do celów poświadczenia
wiarygodności za lata 2014–2018, jak również na podstawie badania transakcji, które
zostały wybrane w ramach badań poziomu błędu rezydualnego za poprzednie lata
(zob. pkt 25 i ramka 6).
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13 W 2019 r. Trybunał zbadał ponadto:
a)

wszystkie wkłady państw członkowskich i próbę innych rodzajów transakcji
związanych z dochodami, takich jak wkłady w ramach współfinansowania
dokonane przez inne kraje;

b)

niektóre systemy stosowane w DG DEVCO i delegaturach UE, w tym: (i) kontrole
ex ante przeprowadzone przez pracowników Komisji, audytorów zewnętrznych
(na zlecenie Komisji lub beneficjentów) lub zewnętrzne podmioty nadzorujące
przed dokonaniem płatności oraz (ii) monitorowanie i nadzór, w szczególności
działania następcze podjęte w wyniku kontroli zewnętrznych oraz wspomnianego
wyżej badania dotyczącego poziomu błędu rezydualnego;

c)

wiarygodność informacji na temat prawidłowości wydatków zawartych w rocznym
sprawozdaniu z działalności DG DEVCO, spójność metodyki wykorzystywanej do
szacowania kwot obarczonych ryzykiem, przyszłych korekt i środków do
odzyskania, a także ich uwzględnienie w sprawozdaniu rocznym Komisji na temat
zarządzania budżetem UE i jego wyników;

d)

działania podjęte w następstwie wcześniejszych zaleceń Trybunału.

14 Jak wskazano w pkt 04, DG DEVCO odpowiada za wdrażanie większości

instrumentów pomocy zewnętrznej finansowanych zarówno z budżetu ogólnego Unii
Europejskiej, jak i z EFR. Uwagi Trybunału dotyczące systemów, wiarygodności
rocznego sprawozdania z działalności i oświadczenia dyrektora generalnego za 2019 r.
odnoszą się do całego obszaru odpowiedzialności DG DEVCO.

Wiarygodność rozliczeń

15 W wyniku kontroli sprawozdania rocznego UE Trybunał stwierdził, że nie
wystąpiły w nim istotne zniekształcenia.

Prawidłowość transakcji
Dochody

16 W transakcjach związanych z dochodami nie wystąpił istotny poziom błędu.
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Wydatki

17 Zestawienie wyników badania transakcji przedstawiono w załączniku I. Na 126

zbadanych transakcji błędy wystąpiły w 37 (29%). Na podstawie 28 skwantyfikowanych
błędów i dostosowanych wyników badania poziomu błędu rezydualnego za 2019 r.
(zob. pkt 12) Trybunał szacuje, że poziom błędu wynosi 3,5% 12. W ramce 4
przedstawiono, w jakim stopniu poszczególne kategorie błędów złożyły się na
oszacowany przez Trybunał poziom błędu za 2019 r.

Ramka 4
Szacowany poziom błędu w rozbiciu na kategorie błędów
Wydatki nieponiesione

43,6 %

Poważne naruszenie przepisów dotyczących
zamówień publicznych

22,1 %

Wydatki niekwalifikowalne

12,7 %

Poziom błędu rezydualnego dostosowany na
podstawie badania DG DEVCO

9,6 %

Wydatki poniesione poza okresem realizacji

6,1 %

Brak podstawowych dokumentów
poświadczających

5,9 %
0%

10 %
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40 %

50 %

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

18 W ramce 5 przedstawiono przykłady błędów kwantyfikowalnych w rozbiciu na
kategorie błędów.

12

Trybunał oblicza poziom błędu na podstawie reprezentatywnej próby. Podana wartość jest
najlepszym szacunkiem. Trybunał uzyskał pewność na poziomie 95%, że szacowany poziom
błędu w kontrolowanej populacji wynosi między 2,1% a 4,9% (odpowiednio najniższy
i najwyższy poziom błędu).
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Ramka 5
Przykłady błędów kwantyfikowalnych
a)

Wydatki nieponiesione – zobowiązania przedstawione jako wydatki

Komisja zawarła z organizacją międzynarodową umowę o delegowaniu zadań
dotyczącą projektu w obszarze regionalnego rozwoju sektora prywatnego na
Karaibach. Łączna wartość umowy wynosiła 27,2 mln euro, a wkład unijny
ustalono na poziomie 23,9 mln euro. W trakcie analizy zestawienia wydatków
załączonego do sprawozdania finansowego kontrolerzy stwierdzili, że podane
kwoty nie pokrywały się z ewidencją księgową dla wszystkich linii budżetowych.
Zadeklarowane koszty były o 2,3 mln euro większe niż koszty faktycznie
poniesione w tym okresie. Różnica ta wynikała w głównej mierze z tego, że
beneficjent przedstawił kwoty zobowiązań na przyszłe wydatki jako wydatki już
poniesione, w pozostałej zaś części z rozmaitych korekt.
b)

Wydatki nieponiesione – niepoprawnie obliczona kwota zadeklarowanych
wydatków

Komisja zawarła umowę z przedsiębiorstwem prywatnym o wykonanie robót
dotyczących wzmocnienia i rozbudowy sieci energetycznej w Wybrzeżu Kości
Słoniowej. Łączna wartość umowy wynosiła 5,4 mln euro, a kwota ta miała zostać
w całości pokryta ze środków unijnych. Płatności okresowe w ramach umowy
opierały się na wynikach pomiarów podanych przez wykonawcę i zweryfikowanych
przez podmiot nadzorujący wykonanie umowy. W trakcie wizyty na miejscu
kontrolerzy dokonali pomiarów w odniesieniu do jednej pozycji – kopania rowów
na łączną zadeklarowaną kwotę w wysokości 28 361 euro. Pomiary te wykazały, że
kwota zadeklarowana w odniesieniu do tej pozycji była zawyżona o 14 780 euro
(52%), co wynikało z błędu pisarskiego w dokumentach sprawozdawczych.
Podmiot nadzorujący wykrył ten błąd we wrześniu 2019 r., ale w momencie
wykrycia błąd ten nie został skorygowany.
c)

Poważne naruszenie przepisów dotyczących zamówień publicznych –
nieuzasadniona decyzja komisji oceniającej

Komisja zawarła z organizacją pozarządową umowę o udzielenie dotacji na
realizację projektu na rzecz poprawy warunków sanitarnych w Demokratycznej
Republice Konga. Łączna wartość umowy wynosiła 12,2 mln euro, a maksymalny
wkład unijny ustalono na poziomie 11,7 mln euro. Kontrolerzy Trybunału
przeanalizowali płatności dokonane w związku z budową lokalnego ośrodka opieki
zdrowotnej. Łączna wartość tej części umowy opiewała na 124 758 euro.
Organizacja pozarządowa ogłosiła przetarg publiczny i oceniła złożone oferty na
podstawie kryteriów technicznych i finansowych. Do realizacji wybrano nie ofertę,
która otrzymała najwięcej punktów i spełniała wszystkie kryteria wyboru
określone w ogłoszeniu o zamówieniu, lecz ofertę, która zajęła trzecie miejsce
w rankingu. Wprawdzie dostępne były narzędzia, które pozwoliłyby dostosować
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procedury przetargowe do lokalnych uwarunkowań w kraju partnerskim,
organizacja pozarządowa zdecydowała się jednak przeprowadzić zwykłe
postępowanie o udzielenie zamówienia. Komisja oceniająca zastosowała
dodatkowe kryterium, które nie zostało uwzględnione w ogłoszeniu i o istnieniu
którego oferenci nie mogli zatem wiedzieć.
d)

Błąd innego rodzaju – rażąco wysokie koszty wynagrodzeń

Komisja zawarła z organem organ władzy lokalnej umowę o udzielenie dotacji na
stworzenie obszaru ochrony przyrody w Tanzanii. Łączna wartość umowy wynosiła
2,3 mln euro, a wkład unijny ustalono na poziomie 1,8 mln euro. Kontrolerzy
Trybunału przeanalizowali wynagrodzenia pracowników lokalnych w ramach
projektu i stwierdzili, że były one znacznie wyższe, niż zanim uruchomiono
finansowanie unijne. Jedynie część tych kosztów niekwalifikowalnych została
wykryta przez systemy audytu wewnętrznego Komisji i odpowiednio skorygowana
przed kontrolą przeprowadzoną przez Trybunał.

19 W ramach prac zmierzających do wydania poświadczenia wiarygodności za

2019 r. Trybunał zaplanował wizytę kontrolną w Burundi. Kontrolerzy wystąpili do
ambasady Burundi w Brukseli z wnioskiem o wizę sześć tygodni przed planowanym
terminem rozpoczęcia wizyty (wydanie wizy zajmuje zwykle trzy tygodnie). Pomimo
kilku prób skontaktowania się z ambasadą kontrolerzy nie uzyskali wiz przed datą
wylotu. Fakt ten miał niekorzystny wpływ na planowanie i przebieg prac kontrolnych
Trybunału. Przykładowo kontrolerzy nie byli w stanie skontrolować projektów na
miejscu, aby zweryfikować ich faktyczną realizację, a prace kontrolne musiały
ograniczyć się do przeglądu dokumentacji. Kraje korzystające z finansowania unijnego
podlegają pewnym obowiązkom, do których należy umożliwienie przeprowadzenia
kontroli dokumentacji i kontroli na miejscu. Zgodnie z Traktatem o funkcjonowaniu
Unii Europejskiej 13 Trybunał ma prawo przeprowadzać kontrole projektów w krajach,
w których są one realizowane. Kwestia ta jest uregulowana bardziej szczegółowo
w umowach dotyczących poszczególnych projektów. W tym kontekście niezbędne jest
pełne wsparcie ze strony Komisji, aby Trybunał mógł przeprowadzać swoje kontrole.

13

W myśl art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej „Kontrola dotyczy
dokumentów, a w razie potrzeby przeprowadzana jest na miejscu w innych instytucjach
Unii, w pomieszczeniach każdego organu lub jednostki organizacyjnej zarządzających
dochodami i wydatkami w imieniu Unii oraz w Państwach Członkowskich, w tym
w pomieszczeniach każdej osoby fizycznej lub prawnej otrzymującej płatności z budżetu”.
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20 Podobnie jak w poprzednich latach Komisja i jej partnerzy wdrażający popełnili

więcej błędów w transakcjach dotyczących prognoz programów, dotacji, umów
o przyznanie wkładu zawieranych z organizacjami międzynarodowymi oraz umów
o delegowaniu zadań zawartych z agencjami współpracy w państwach członkowskich
UE niż w przypadku innych form wsparcia (takich jak zamówienia na roboty
budowlane, realizację dostaw czy świadczenie usług). Błędy kwantyfikowalne,
składające się na 71,7% szacowanego poziomu błędu, wystąpiły w 25 (38%) spośród 65
transakcji tego rodzaju zbadanych przez Trybunał.

21 W przypadku dziewięciu błędów kwantyfikowalnych i sześciu błędów

niekwantyfikowalnych Komisja dysponowała wystarczającymi informacjami, aby im
zapobiec lub aby je wykryć i skorygować przed zatwierdzeniem wydatków. Gdyby
w odpowiedni sposób wykorzystała ona wszystkie dostępne informacje, szacowany
poziom błędu byłby o 1,4 punktu procentowego niższy. Trybunał wykrył cztery inne
transakcje, w przypadku których błędy powinny były zostać wykryte przez audytorów
zewnętrznych i podmioty nadzorujące. Wkład tych błędów do szacowanego poziomu
błędu wyniósł 0,4 punktu procentowego.

22 Ponadto kolejne pięć transakcji zawierających błędy kwantyfikowalne14 zostało

objętych audytami lub weryfikacjami wydatków. Informacje na temat rzeczywiście
wykonanych prac zawarte w sprawozdaniach z audytów/weryfikacji nie były
wystarczające, by na ich podstawie Trybunał mógł ocenić, czy podczas tych kontroli
ex ante możliwe było wykrycie i skorygowanie błędów 15.

23 System kontroli DG DEVCO opiera się na kontrolach ex ante16. Podobnie jak

w latach poprzednich częstość występowania błędów wykrytych przez Trybunał –
w tym błędów w ostatecznych zestawieniach poniesionych wydatków, które wcześniej
zostały poddane kontrolom zewnętrznym i weryfikacji wydatków – wskazuje na
uchybienia w tych kontrolach ex ante.

14

Wkład tych błędów w szacowany poziom błędu wyniósł 0,67 punktu procentowego.

15

Sprawozdania te nie obejmują 100% zgłoszonych wydatków. Nie zapewniają też
wystarczająco szczegółowych informacji, aby potwierdzić, czy pozycje, w których Trybunał
wykrył błędy, stanowiły część próby dobranej na ich potrzeby.

16

Na ogólny system kontroli składają się kontrole ex ante i ex post. Kontrole ex ante polegają
na weryfikacji kwalifikowalności wydatków przed udzieleniem zamówienia i przed
zatwierdzeniem wydatków, natomiast kontrole ex post przeprowadza się po tym, jak
wydatki zostaną zatwierdzone. Przykładowo kontrola zewnętrzna może zostać
przeprowadzona ex ante (przed zatwierdzeniem płatności) lub ex post (po ukończeniu
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24 W przypadku dwóch obszarów w zbadanych transakcjach nie odnotowano

błędów. Obszary te to wsparcie budżetowe (siedem skontrolowanych transakcji) oraz
transakcje, w ramach których zastosowano tzw. podejście założeniowe w odniesieniu
do projektów z udziałem wielu darczyńców realizowanych przez organizacje
międzynarodowe (13 skontrolowanych transakcji). Więcej szczegółów na temat
właściwości obu tych obszarów można znaleźć w pkt 8.7–8.10 rozdziału 8
sprawozdania rocznego Trybunału z wykonania budżetu za 2019 r.

25 W sprawozdaniach rocznych za 2017 i 2018 r. Trybunał zwrócił uwagę na

ograniczenia w metodyce badania poziomu błędu rezydualnego stosowanej w DG
DEVCO (zob. również pkt 30–35). W rezultacie na potrzeby poświadczenia
wiarygodności za lata 2018 i 2019 Trybunał przeprowadził dodatkowe kontrole
w obszarach, w których stwierdził występowanie takich ograniczeń. Te dodatkowe
prace kontrolne miały na celu ocenę wpływu ograniczeń badania poziomu błędu
rezydualnego i odpowiednie dostosowanie wyników tego badania w odniesieniu do
kolejnych 14 transakcji dobranych do próby Trybunału (zob. pkt 12 i przypis 10). W tym
celu dobrano losowo próbę 28 transakcji z wcześniejszych badań poziomu błędu
rezydualnego – średnio dwie transakcje na każdą delegaturę UE, w której
przeprowadzono wizytę kontrolną. Przykładowe wyniki tych prac przedstawiono
w ramce 6.

Ramka 6
Przykład błędu stwierdzonego w transakcjach objętych badaniami
poziomu błędu rezydualnego
Brak odpowiednich kontroli dotyczących procedur udzielenia zamówienia
W ramach badania poziomu błędu rezydualnego za 2017 r. wykonawca
skontrolował umowę o udzielenie dotacji realizowaną na Jamajce i nie zgłosił
żadnych błędów w przeanalizowanej transakcji. Nie zweryfikował on jednak
procedury udzielenia zamówienia i tym samym nie wykrył, że brak było pewnych
istotnych dokumentów (np. sprawozdań z oceny), ponieważ zostały one
zniszczone.

projektu). W obydwu przypadkach może dojść do odzyskania środków wypłaconych
beneficjentowi, przy czym w następstwie kontroli ex ante odzyskaniu podlegają dokonane
wcześniej płatności zaliczkowe.
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Roczne sprawozdanie z działalności i inne mechanizmy zarządzania

26 We wszystkich rocznych sprawozdaniach z działalności za lata 2012–2018 DG

DEVCO zgłaszała zastrzeżenia dotyczące legalności i prawidłowości transakcji leżących
u podstaw rozliczeń. Roczne sprawozdanie z działalności za 2019 r. to pierwsze
sprawozdanie, w którym nie zgłoszono żadnych zastrzeżeń. Mimo to DG DEVCO
przyjęła plan działania mający na celu eliminację uchybień dotyczących wdrażania jej
systemu kontroli.

27 W zeszłym roku Trybunał poinformował o zadowalających postępach

osiągniętych w odniesieniu do planu działania na 2017 r. – dziewięć spośród 14 działań
zrealizowano w pełni, jedno zrealizowano częściowo, a cztery były w trakcie realizacji.

28 W planie działania na 2018 r. DG DEVCO kontynuowała działania ukierunkowane

na wcześniej rozpoznane obszary wysokiego ryzyka, takie jak dotacje w ramach
zarządzania bezpośredniego czy środki zarządzane pośrednio przez organizacje
międzynarodowe. Przystąpiła także do realizacji dwóch nowych działań dotyczących
uproszczonych form kosztów i systemu finansowania opartego na rezultatach, które to
rozwiązania zostały wprowadzone przepisami nowego rozporządzenia finansowego.
Do kwietnia 2020 r. sześć spośród 13 działań zrealizowano w pełni, cztery zrealizowano
częściowo, dwa były w trakcie realizacji, jedno natomiast nie zostało zrealizowane, lecz
zostało połączone z innym.

29 W planie działania na 2019 r. DG DEVCO ograniczyła liczbę działań do dziewięciu.

Dodano jedno nowe działanie, mające na celu udoskonalenie metodyki i podręcznika
wykorzystywanego w ramach badania poziomu błędu rezydualnego w DG DEVCO.
Pozostałe osiem działań przeniesiono z poprzednich lat – dwa miały charakter ciągły,
sześć natomiast odsunięto w czasie, wyznaczając nowe terminy ich realizacji. Niektóre
z działań zostały w znacznym stopniu zmodyfikowane z biegiem lat i stały się bardziej
złożone. Przykładowo w zakres działania mającego na celu uproszczenie warunków
umownych dotacji wchodzi obecnie opracowanie nowego wspólnego wzoru
dotyczącego dotacji, który ma być wykorzystywany przez szereg dyrekcji generalnych,
a jednocześnie odzwierciedlać konkretne potrzeby DG DEVCO. W ramach tego
działania przewidziano również stworzenie elektronicznej platformy służącej do
zarządzania dotacjami, która będzie stanowić część opracowywanego obecnie systemu
informatycznego do obsługi działań zewnętrznych.
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Badanie poziomu błędu rezydualnego za 2019 r.

30 W 2019 r. DG DEVCO zleciła wykonawcy zewnętrznemu przeprowadzenie ósmego

badania poziomu błędu rezydualnego w celu oszacowania poziomu błędu pozostałego
po zakończeniu wszystkich kontroli zarządczych, które miały za zadanie zapobieżenie
błędom lub ich wykrycie i skorygowanie w całym obszarze odpowiedzialności DG. Na
potrzeby badania poziomu błędu rezydualnego za 2019 r. DG DEVCO zwiększyła
rozmiar próby z 240 do 480 transakcji. Dzięki temu oprócz poziomu błędu w wydatkach
ogółem możliwe było przedstawienie osobnych poziomów błędu w wydatkach
finansowanych z budżetu ogólnego UE oraz w wydatkach finansowanych z EFR.
Oszacowany w badaniu poziom błędu rezydualnego czwarty rok z rzędu nie przekraczał
ustalonego przez Komisję progu istotności wynoszącego 2%17.

31 Badanie poziomu błędu rezydualnego nie ma charakteru usługi atestacyjnej ani

kontroli – prowadzone jest w oparciu o odnośną metodykę i wytyczne z podręcznika
udostępnionego przez DG DEVCO. Podobnie jak w poprzednich latach, Trybunał
stwierdził pewne ograniczenia, za sprawą których poziom błędu rezydualnego został
zaniżony. W badaniach za poprzednie trzy lata również wykryto uchybienia, a podany
w nich poziom błędu rezydualnego nie przekraczał progu istotności.

32 Poziom błędu rezydualnego jest zniekształcony z czterech istotnych powodów.

Pierwszy powód stanowią ograniczenia w kontroli postępowań o udzielenie
zamówienia publicznego, co może mieć istotny wpływ na poziom błędu. W badaniu
poziomu błędu rezydualnego nie uwzględniono w wystarczającym zakresie niektórych
aspektów tych postępowań, takich jak powody odrzucenia niewybranych kandydatów
czy spełnienie przez zwycięskiego oferenta wszystkich kryteriów wyboru i udzielenia
zamówienia. W toku badania nie skontrolowano też procedur zaproszeń do składania
wniosków ani uzasadnień w przypadku bezpośredniego udzielenia zamówienia.

33 Drugim powodem jest bardzo niewielka liczba kontroli na miejscu w krajach,

w których realizowane są projekty. W badaniu za 2019 r. tego typu kontrolom poddano
zaledwie 15 spośród 357 18 transakcji. Taka liczba kontroli jest niewystarczająca, by
wykryć błędy niemożliwe do stwierdzenia jedynie na podstawie dokumentów, jak
w przykładzie b) przedstawionym w ramce 5.

17

2016 r. – 1,7%; 2017 r. – 1,18%, 2018 r. – 0,85%, 2019 r. – 1,13%.

18

W pkt 30 jest mowa o 480 transakcjach. Niektóre z transakcji dobranych do próby miały
jednak wartość większą niż interwał próbkowania, w związku z czym ostatecznie w skład
próby weszło 357 transakcji.
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34 Trzeci powód to metoda stosowana do oszacowania błędu rezydualnego w DG

DEVCO. Po pierwsze, przyznaje ona wykonawcy szeroką swobodę interpretacji przy
decydowaniu, czy istnieją uzasadnione przesłanki logistyczne i prawne, które
utrudniają uzyskanie w terminie dostępu do dokumentów dotyczących transakcji i tym
samym oszacowanie poziomu błędu. Po drugie, Komisja zmieniła w tym roku sposób
szacowania poziomu błędu w takich przypadkach i zaczęła podwyższać oszacowany
poziom błędu rezydualnego o 5% w odniesieniu do EFR. Nie jest jednak jasne, w jaki
sposób Komisja obliczyła to zwiększenie poziomu ryzyka o 5%. Z tego względu metoda
ta niekoniecznie pozwala obliczyć faktyczny poziom błędu rezydualnego w odniesieniu
do danej transakcji.

35 Wreszcie należy zauważyć, że w przypadku 20% transakcji badanie poziomu błędu

rezydualnego opiera się w pełni na wcześniejszych pracach kontrolnych, a w przypadku
38% transakcji – po części. Oznacza to, że w przypadku tych transakcji wykonawca
przeprowadza badania bezpośrednie w ograniczonym zakresie bądź nie przeprowadza
ich wcale i polega na wynikach wcześniejszych prac zrealizowanych w ramach kontroli
DG DEVCO. Poleganie w nadmiernym stopniu na rezultatach uprzednich kontroli stoi
jednak w sprzeczności z celem badania poziomu błędu rezydualnego, które zmierza do
wykrycia błędów nieujawnionych w toku właśnie tych kontroli.
Przegląd rocznego sprawozdania z działalności za 2019 r.

36 W oświadczeniu dyrektora generalnego zawierającym poświadczenie

wiarygodności i ujętym w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2019 r. nie
sformułowano żadnych zastrzeżeń, gdyż dwa zastrzeżenia obowiązujące w 2018 r.
zostały zniesione i nie zgłoszono żadnych nowych. Przed uchyleniem tych zastrzeżeń
w 2019 r. DG DEVCO w 2017 i 2018 r. znacznie ograniczyła ich zakres (tj. odsetek
wydatków, do których się one odnosiły) 19. W ramce 7 przedstawiono, jak zmieniał się
zakres tych zastrzeżeń w rocznych sprawozdaniach z działalności za lata 2010–2019.

19

W rocznym sprawozdaniu z działalności za 2016 r. DG DEVCO zgłosiła zastrzeżenia
dotyczące dotacji (objętych zarządzaniem bezpośrednim, jak i pośrednim), zarządzania
pośredniego przez organizacje międzynarodowe i agencje rozwoju oraz prognoz
programów – zarówno ogólnie, jak i w szczególności w odniesieniu do Instrumentu na rzecz
Pokoju w Afryce. W 2018 r. zastrzeżenia dotyczyły już tylko dotacji objętych zarządzaniem
bezpośrednim (w przypadku środków zarządzanych przez DG NEAR w imieniu DG DEVCO)
oraz programów zarządzanych przez Komisję Unii Afrykańskiej i obejmujących znaczny
poziom zamówień publicznych.
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Ramka 7
Zastrzeżenia w rocznych sprawozdaniach z działalności DG DEVCO za
lata 2010–2019
Roczne wydatki objęte zastrzeżeniem w rocznym sprawozdaniu z
działalności (w %)
100 %

100 %

100 %

100 %
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uwzględniające różne rodzaje
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Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy.

37 Podobnie jak w przypadku ograniczenia zakresu zastrzeżeń w 2017 i 2018 r.

Trybunał jest zdania, że brak zastrzeżeń w rocznym sprawozdaniu z działalności za
2019 r. jest nieuzasadniony i wynika po części z ograniczeń w badaniu poziomu błędu
rezydualnego.

38 Kolejnym powodem niezgłoszenia zastrzeżeń jest fakt, że w rocznym

sprawozdaniu z działalności za 2019 r. Komisja po raz pierwszy zastosowała zasadę de
minimis 20, zgodnie z którą nie ma potrzeby zgłaszania zastrzeżenia, jeśli obszar
wydatków, którego miałoby ono dotyczyć, obejmuje mniej niż 5% łącznych płatności,
a powiązany wpływ finansowy wynosi mniej niż 5 mln euro. Oznacza to, że zastrzeżeń
nie zgłasza się już w niektórych przypadkach, w których były zgłaszane w poprzednich
latach, nawet jeśli odnośne ryzyko nadal występuje.

39 Taka sytuacja ma miejsce na przykład w obszarze dotacji objętych zarządzaniem
pośrednim. Na dotacje oraz projekty realizowane przez organizacje międzynarodowe

20

Określenie de minimis ma tutaj inne znaczenie niż w odniesieniu do pomocy państwa.
W kontekście rocznego sprawozdania z działalności pojęcie de minimis odnosi się do decyzji
podjętej przez Radę Zarządzania Korporacyjnego Komisji w sprawie wprowadzenia wartości
progowej dla zastrzeżeń finansowych.
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i agencje państw członkowskich przypada największa część błędów zgłoszonych
w badaniu poziomu błędu rezydualnego, co pokrywa się również z ustaleniem
Trybunału, że jest to obszar podwyższonego ryzyka (zob. pkt 20). Co więcej, z oceny
ryzyka przeprowadzonej przez DG DEVCO wynika, że w przypadku dotacji objętych
zarządzaniem pośrednim występuje istotne ryzyko błędu. Ze względu na
wprowadzenie zasady de minimis DG DEVCO nie sformułowała jednak żadnych
zastrzeżeń w tym zakresie. Ów brak zastrzeżeń oznacza, że nie przedstawiono
prawdziwego i rzetelnego obrazu ryzyka w całym obszarze odpowiedzialności DG
DEVCO.

40 Uwagi Trybunału odnoszące się do badania poziomu błędu rezydualnego mają

także wpływ na szacunkową wartość kwot obarczonych ryzykiem, jako że szacunki te
opierają się na wynikach tego badania. DG DEVCO szacuje, że ogólna kwota obarczona
ryzykiem w momencie zamknięcia wyniesie 56,4 mln euro 21, a ogólna kwota obarczona
ryzykiem w momencie dokonywania płatności wyniesie 69,9 mln euro 22 (tj. 1%
wydatków za 2019 r.). Z szacunków DG DEVCO wynika, że 13,5 mln euro (19% tej
ostatniej kwoty) zostanie skorygowane w ramach kontroli w kolejnych latach 23.

41 DG DEVCO systematycznie podejmuje wysiłki, by poprawić jakość danych

wykorzystywanych w celu obliczenia zdolności naprawczej. W 2019 r. kontynuowała
ona szkolenia i działania informacyjne na temat odzyskiwania środków i jakości danych
księgowych. Tak jak w poprzednich latach DG DEVCO przeprowadziła ukierunkowane
kontrole dotyczące nakazów odzyskania środków, a następnie wydała szczegółowe
instrukcje dla delegatur UE mające na celu skorygowanie wykrytych rozbieżności. Jeśli
chodzi o obliczenie zdolności naprawczej za 2019 r., Trybunał wykrył – po zbadaniu
40% całości populacji – jeden błąd w dobranej przez siebie próbie, przy czym błąd ten
dotyczył 0,25% zdolności naprawczej.

21

Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG DEVCO za 2019 r., s. 40.

22

Jest to najlepszy ostrożny szacunek kwoty wydatków, które zostały poniesione w ciągu
roku, lecz były niezgodne z przepisami umownymi i prawnymi obowiązującymi w chwili
dokonywania płatności.

23

Zob. roczne sprawozdanie z działalności DG DEVCO za 2019 r., s. 40.
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Wnioski i zalecenia
Wnioski

42 Ogólne dowody kontroli wskazują, że sprawozdanie finansowe dotyczące EFR za

rok budżetowy zakończony w dniu 31 grudnia 2019 r. przedstawia rzetelnie we
wszystkich istotnych aspektach sytuację finansową EFR oraz wyniki transakcji,
przepływy pieniężne i zmiany w aktywach netto za zakończony w tym dniu rok
budżetowy, zgodnie z przepisami rozporządzenia finansowego i zasadami
rachunkowości przyjętymi przez księgowego.

43 Ogólne dowody kontroli wskazują, że w odniesieniu do roku budżetowego
zakończonego w dniu 31 grudnia 2019 r.:

a)

w dochodach w ramach EFR nie wystąpił istotny poziom błędu;

b)

w transakcjach EFR po stronie płatności wystąpił istotny poziom błędu (zob.
pkt 17–24). Na podstawie badania transakcji przeprowadzonego przez Trybunał,
z uwzględnieniem dostosowanych wyników badania poziomu błędu rezydualnego,
Trybunał szacuje, że poziom błędu wynosi 3,5% (zob. załącznik I).

Zalecenia

44 W załączniku III przedstawiono ustalenia dotyczące działań podjętych

w następstwie pięciu zaleceń sformułowanych w sprawozdaniu rocznym Trybunału za
2016 r. 24, z których wszystkie zostały w pełni zrealizowane przez DG DEVCO 25.

45 Na podstawie przeprowadzonego przeglądu oraz ustaleń i wniosków odnoszących

się do 2019 r. Trybunał zaleca, co następuje:

24

Do tegorocznej rundy monitorowania działań następczych Trybunał wybrał sprawozdanie za
2016 r., ponieważ zasadniczo powinno minąć wystarczająco dużo czasu, by Komisja mogła
wdrożyć zalecenia Trybunału.

25

Celem tego przeglądu było sprawdzenie, czy w odpowiedzi na zalecenia Trybunału
wprowadzono środki naprawcze. Przegląd nie miał natomiast na celu oceny skuteczności
ich realizacji.
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Zalecenie 1
Komisja powinna udoskonalić metodykę i podręcznik wykorzystywane w badaniu
poziomu błędu rezydualnego przez uwzględnienie w nich problematycznych kwestii
wykazanych w niniejszym sprawozdaniu, tak aby poziom błędu podawany w badaniu
był bardziej wiarygodny (zob. pkt 30–35).
Termin realizacji: do końca 2021 r.

Zalecenie 2
Komisja powinna zgłaszać zastrzeżenia w odniesieniu do wszystkich obszarów
o wysokim poziomie ryzyka, bez względu na to, jaki udział obszary te mają w łącznej
kwocie wydatków i jaki wpływ finansowy się z nimi wiąże (zob. pkt 38–39).
Termin realizacji: do momentu publikacji następnego rocznego sprawozdania
z działalności za 2020 r.
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Rozdział III – Osiąganie wyników
46 W toku kontroli Trybunał był w stanie nie tylko zbadać prawidłowość transakcji,

ale także sformułować uwagi na temat kwestii związanych z wynikami wybranych
transakcji. Posiłkując się zestawem pytań kontrolnych, Trybunał przeprowadził
kontrolę projektów, które zostały ukończone lub miały zostać ukończone wkrótce,
i przedstawił szczegółowe uwagi w odniesieniu do niektórych z nich, o ile miały
znaczenie w kontekście ogólnej kontroli.

47 W trakcie kontroli na miejscu kontrolerzy zaobserwowali przypadki, w których

finansowanie było skutecznie wykorzystywane i przyczyniało się do osiągnięcia celów
projektów. Wykryli jednak także przypadki, w których nie przestrzegano zasad
wydajności i skuteczności, gdyż towary, usługi lub roboty budowlane zakupione
w ramach zamówień nie były użytkowane lub realizowane zgodnie z planem bądź nie
zapewniono trwałości projektów. W ramce 8 przedstawiono odnośne przykłady.

Ramka 8
Przykładowe uwagi dotyczące osiągniętych wyników
a)

Projekt zrealizowany z powodzeniem

Komisja podpisała umowę o delegowaniu zadań dotyczącą budowy centrum
gospodarowania odpadami w Togo. Prace rozpoczęto w styczniu 2018 r.,
a w momencie przeprowadzenia kontroli na miejscu we wrześniu 2019 r. roboty
budowlane postępowały zgodnie z planem. Wizyta w centrum, jak i spotkania
z przedstawicielami organizacji odpowiedzialnej za jego prowadzenie i z innymi
podmiotami potwierdziły, że centrum działa i spełnia zamierzone funkcje,
zwłaszcza jeśli chodzi o wpływ na środowisko. Projekt w skuteczny sposób
przyczyniał się zatem do poprawy jakości życia ponad połowy społeczności lokalnej
liczącej milion osób.
b)

Nie zapewniono trwałości projektu

Komisja zawarła z pewną organizacją międzynarodową umowę o przyznanie
wkładu na rzecz projektu w dziedzinie kształcenia zawodowego w Wybrzeżu Kości
Słoniowej. Kontrola przeprowadzona przez Trybunał wykazała, że nie zapewniono
trwałości tego projektu. Począwszy od 2012 r. budżet operacyjny dla szkół
zawodowych zapewniany przez rząd skurczył się o 52%, podczas gdy liczba
uczniów wzrosła o 130% w tym samym okresie. Środki publiczne były zatem
niewystarczające do tego, by szkoły mogły sfinansować utrzymanie budynków
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i posiadanego sprzętu w dobrym stanie oraz zakupić materiały jednorazowego
użytku.
c)

Niewłaściwe praktyki wewnętrzne stosowane przez beneficjentów

Komisja podpisała umowę o delegowaniu zadań z czterema powiązanymi ze sobą
organizacjami międzynarodowymi w celu zrealizowania projektu na rzecz rozwoju
w Kenii. W trakcie kontroli pozycji dotyczących wynagrodzeń Trybunał stwierdził,
że w przypadku niektórych pracowników wynagrodzenia zostały wliczone w całości
w koszty skontrolowanego projektu, mimo że – jak wynikało z ich umów –
pracownicy ci zajmowali się kilkoma projektami. Nie znaleziono dokumentów,
z których wynikałoby, że pracownicy zostali oddelegowani do pracy przy
przedmiotowym projekcie w pełnym wymiarze czasu. Brak było też systemu
rejestracji czasu pracy, który umożliwiałby zweryfikowanie, ile czasu poświęcili oni
faktycznie na poszczególne zadania. Organizacje międzynarodowe przesłały
wprawdzie pocztą elektroniczną do kontrolerów Trybunału potwierdzenie, że
w miesiącach objętych kontrolą osoby te zajmowały się wyłącznie wdrażaniem
przedmiotowego projektu, ale nie były w stanie przedstawić żadnych dowodów na
oddelegowanie pracowników do tych zadań w pełnym wymiarze czasu pracy.
Niewłaściwe praktyki stosowane przez beneficjentów sprawiły, że nie zapewniono
odpowiedniej ścieżki audytu.
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Załączniki
Załącznik I – Wyniki badania transakcji w zakresie EFR
2019

2018

140

139

3,5%

5,2%

LICZEBNOŚĆ I STRUKTURA PRÓBY
Łączna liczba transakcji
SZACOWANY WPŁYW BŁĘDÓW KWANTYFIKOWALNYCH
Szacowany poziom błędu
Najwyższy poziom błędu (NWPB)
Najniższy poziom błędu (NNPB)

4,9%
2,1%
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Załącznik II – Płatności EFR w 2019 r. w podziale na główne
regiony
Płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju – Afryka
Państwa beneficjenci
10 największych beneficjentów (w mln euro)
1. Nigeria
119
2. Mali
103
3. Burkina Faso
94
4. Etiopia
91
5. Republika Konga
91
6. Niger
91
7. Malawi
87
8. Tanzania
71
9. Uganda
64
10. Rwanda
60

Źródło: Mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie
autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).
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Płatności z Europejskiego Funduszu Rozwoju – państwa
Karaibów i Pacyfiku
Państwa beneficjenci
5 największych beneficjentów (w mln euro)

1. Haiti
2. Republika Dominikańska
3. Jamajka
4. Dominika
5. Curaçao

35
19
10
9
7

Źródło: Mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie
autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).

Państwa beneficjenci
5 największych beneficjentów (w mln euro)

1. Papua-Nowa Gwinea
2. Nowa Kaledonia
3. Polinezja Francuska
4. Timor Wschodni
5. Wyspy Salomona

14
13
11
7
4

Źródło: Mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons. Uznanie
autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).

356

Załącznik III – Działania podjęte w następstwie wcześniejszych zaleceń – Europejskie Fundusze Rozwoju
Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Trybunał zaleca, co następuje:
Zalecenie 1 –
DG DEVCO powinna ulepszyć monitorowanie otwartych
umów zawartych w ramach EFR, które wygasły, tak aby
jeszcze bardziej ograniczyć ich liczbę.

x

Zalecenie 2 –
Do końca 2017 r. DG DEVCO powinna ukończyć przegląd
ogólnych warunków przeprowadzania kontroli i weryfikacji
wydatków.

x

Zalecenie 3 –
2016

DG DEVCO powinna rozszerzyć zakres planu działania na
2017 r., tak by obejmował także dotacje i prognozy
programów w ramach zarządzania pośredniego, których
dotyczy zastrzeżenie w rocznym sprawozdaniu z działalności.

x

Zalecenie 4 –
W ramach obliczania poziomu błędu resztowego DG DEVCO
powinna rozważyć ograniczenie zakresu badań
bezpośrednich przeprowadzanych w odniesieniu do
transakcji wsparcia budżetowego obciążonych niskim
ryzykiem oraz przeznaczenie zaoszczędzonych w ten sposób
zasobów na badania bezpośrednie transakcji związanych
z projektami.

x

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

nie
dotyczy

niewystarczające
dowody
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Rok

Zalecenia Trybunału

w pełni
zrealizowane

Zalecenie 5 –
DG DEVCO powinna udoskonalić wyliczenia zdolności
naprawczej w 2017 r., uwzględniając uchybienia wskazane
w niniejszym sprawozdaniu rocznym.

x

Osiągnięty postęp – analiza Trybunału
w trakcie realizacji
zrealizowane
niezrealizowane
częściowo
w przeważającej
zrealizowane
mierze

nie
dotyczy

niewystarczające
dowody
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Odpowiedzi Komisji Europejskiej do
sprawozdania rocznego dotyczącego
działań finansowanych z ósmego,
dziewiątego, dziesiątego i jedenastego
Europejskiego Funduszu Rozwoju (EFR)
za rok budżetowy 2019
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OSTATECZNE ODPOWIEDZI KOMISJI NA SPRAWOZDANIE ROCZNE
EUROPEJSKIEGO TRYBUNAŁU OBRACHUNKOWEGO ZA 2019 R.
„SPRAWOZDANIE ROCZNE DOTYCZĄCE DZIAŁAŃ FINANSOWANYCH Z ÓSMEGO,
DZIEWIĄTEGO, DZIESIĄTEGO I JEDENASTEGO EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU
ROZWOJU”
ROZDZIAŁ II – WYDAWANE PRZEZ TRYBUNAŁ POŚWIADCZENIE
WIARYGODNOŚCI DOTYCZĄCE EFR
PRAWIDŁOWOŚĆ TRANSAKCJI
Wydatki
17. Komisja zauważa, że największa część błędów dotyczy wydatków nieponiesionych. Jak wynika
z dotychczasowych doświadczeń, większość tych wydatków może zostać poniesiona na późniejszym
etapie oraz poddana szczegółowym kontrolom, co oznacza, że błędy te prawdopodobnie zostaną
wówczas skorygowane.
Ramka 1 – Przykłady błędów kwantyfikowalnych
c) Komisja przyznaje, że udzielenie dotacji nie było zgodne z ogłoszeniem o zamówieniu; uważa
jednak, że procedurę przetargową przeprowadzono z uwzględnieniem potrzeb projektu oraz
względów ekonomicznych i względów bezpieczeństwa związanych z obszarem w Demokratycznej
Republice Konga dotkniętym konfliktami zbrojnymi oraz ogniskami epidemii Eboli.
19. Komisja wyjaśnia, że jeżeli chodzi o zapewnienie dostępu kontrolerom Trybunału, tj. możliwości
wjazdu do państwa oraz dostępu do miejsc i obiektów, w których realizowane są operacje
finansowane ze środków UE, Burundi podlega zobowiązaniom zawartym w odpowiednich umowach
w sprawie finansowania, jak również w umowie z Kotonu. Urząd Administracji i Wypłacania
Należności Indywidualnych (PMO) Komisji, będący właściwą służbą Komisji ds. wiz podróżnych,
podjął wszystkie działania niezbędne do wydania wiz na czas. Starania Komisji zakończyły się jednak
niepowodzeniem, głównie ze względu na bardzo trudną sytuację polityczną. Na mocy decyzji Rady
zamknięto bowiem konsultacje prowadzone między UE a Burundi na podstawie art. 96 umowy
z Kotonu.
ROCZNE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI I INNE MECHANIZMY ZARZĄDZANIA
Badanie poziomu błędu rezydualnego za 2019 r.
31. Badanie poziomu błędu rezydualnego jest jednym z kilku elementów procesu uzyskiwania
pewności. Ograniczenia odnotowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy są dobrze znane
Komisji i są uwzględniane przez Komisję przy ocenie mocnych i słabych stron jej systemu
zarządzania. Wszystkie te elementy, rozpatrywane łącznie, gwarantują, że roczne sprawozdanie
z działalności DG DEVCO przedstawia w sposób prawdziwy i rzetelny informacje na temat
zarządzania.
32. Jeżeli chodzi o badanie poziomu błędu rezydualnego, harmonogramy badań dotyczących
udzielania zamówień publicznych są dobrze opracowane i obejmują szczegółowe badania dotyczące
powodów odrzucenia niewybranych kandydatów, spełnienia kryteriów wyboru i udzielenia
zamówienia oraz, w stosownych przypadkach, bezpośredniego udzielenia zamówień wykonawcom.
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33. Przy opracowywaniu metodyki badania poziomu błędu rezydualnego w 2010 r. liczbę wizyt
w terenie (dziewięć) ustalono po rozważeniu kosztów i korzyści związanych z podejściem
zakładającym przeprowadzanie kontroli w całości na miejscu oraz z podejściem w pełni zdalnym. Na
potrzeby badania poziomu błędu rezydualnego w 2019 r. wizyty w terenie obejmowały zbadanie
więcej niż jednej transakcji ze względów efektywności i oszczędności – ponad 25 transakcji zbadano
na miejscu. Liczba ta przekroczyła liczbę wymaganą zgodnie z metodyką (9).
34. Komisja pragnie wyjaśnić, że jedynie w odniesieniu do 3 z 357 transakcji zastosowano
oszacowanie.

W odpowiedzi na wcześniejsze uwagi dotyczące dużej swobody uznania kontrolera w zakresie
„szacowania” transakcji DG DEVCO wprowadziła do swojej metodyki na 2019 r. podejście
zakładające premię z tytułu ryzyka jako sposób zapewnienia obiektywnej podstawy szacowania
błędów. Podejście to polega na dodawaniu premii w wysokości 5 % do średniego poziomu błędu
w przypadku EFR lub budżetu.
W podręczniku dotyczącym badania poziomu błędu rezydualnego określono szczegółowe
i ograniczone sposoby działania wykonawcy, jeżeli istnieje konkretny powód prawny lub logistyczny,
dla którego nie można zbadać dokumentacji.
35. W metodyce i podręczniku badania poziomu błędu rezydualnego przewidziano, że elementem
tego procesu jest przeprowadzenie badania i poleganie na wcześniejszych pracach kontrolnych.
Z osiągnięcia właściwej równowagi między kosztami i korzyściami przy opracowywaniu
i udoskonalaniu metodyki badania poziomu błędu rezydualnego istotnie wynikają korzyści
praktyczne. W metodyce wyjaśniono uzasadnienie podejścia zakładającego poleganie na
wcześniejszych kontrolach, którego sedno stanowią względy dotyczące kosztów i korzyści.
Wykonawca przeprowadzający badanie poziomu błędu rezydualnego dokładnie przeanalizował
wszelkie reakcje na te kontrole, takie jak zmiany kwot płatności i kwot odzyskanych w celu
zapewnienia prawidłowości arytmetycznej i prawnej. Wykonawca przeanalizował również stosowane
przez Komisję procedury udzielania zamówień publicznych.
Można wskazać kilka przykładów transakcji, w odniesieniu do których całkowicie polegano na
wcześniejszych kontrolach i zgłoszono błędy w ramach poziomu błędu rezydualnego.
Przegląd rocznego sprawozdania z działalności za 2019 r.
36. Metodyka ustalania, czy należy zgłosić zastrzeżenia z powodu poziomów błędów, nie zmieniła
się i była taka sama przy opracowywaniu rocznych sprawozdań z działalności za lata 2017–2019.
Fakt, że w rocznym sprawozdaniu z działalności za 2018 r. zgłoszone zastrzeżenia dotyczyły
mniejszej liczby obszarów wydatków, oraz brak zastrzeżeń w rocznym sprawozdaniu z działalności
za 2019 r. nie stanowią ograniczenia zakresu zastrzeżeń, lecz wynikają z rygorystycznego
zastosowania tej metodyki.
37. Badanie poziomu błędu rezydualnego jest jednym z kilku elementów procesu uzyskiwania
pewności. Ograniczenia odnotowane przez Europejski Trybunał Obrachunkowy są dobrze znane
Komisji i są uwzględniane przez Komisję przy ocenie mocnych i słabych stron jej systemu
zarządzania. Wszystkie te elementy, rozpatrywane łącznie, gwarantują, że roczne sprawozdanie
z działalności DG DEVCO przedstawia w sposób prawdziwy i rzetelny informacje na temat
zarządzania.
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38. W rocznych sprawozdaniach z działalności dyrektorów generalnych wprowadzono zasadę de
minimis w odniesieniu do zgłaszania zastrzeżeń. Celem tej zasady jest skupienie liczby zastrzeżeń
wyłącznie na najbardziej znaczących przypadkach, przy jednoczesnym zachowaniu przejrzystości
sprawozdawczości zarządczej.
Uznaje się, że zastrzeżenia dotyczące przypadków, w których poziom błędu rezydualnego przekroczył
poziom istotności wynoszący 2 %, nie są znaczące w przypadku segmentów, które odpowiadają za
mniej niż 5 % płatności ogółem departamentu i mają wpływ finansowy mniejszy niż 5 mln EUR.
Dlatego też nie są potrzebne określone ilościowo zastrzeżenia, które nie przekraczają obu
progów. Dotyczy to w szczególności, lecz nie wyłącznie, „historycznych” programów.
Pełna przejrzystość sprawozdawczości zarządczej pozostaje jednak zapewniona (ponieważ
przypadki, w których zastosowano tę zasadę, wymieniono należycie w rocznym sprawozdaniu
z działalności) i nawet to znaczące zmniejszenie liczby zastrzeżeń w 2019 r. w porównaniu z 2018 r.
ma jedynie bardzo ograniczony wpływ finansowy. Ponieważ dotyczyło to w większości
„historycznych” programów, które są stopniowo wygaszane, całkowity wpływ finansowy 17
zastrzeżeń zniesionych w rezultacie zastosowania tej zasady wynosiłby 15,2 mln EUR, czyli 1,4 %,
całkowitego wpływu finansowego wszystkich zastrzeżeń zgłoszonych w 2019 r.
39. Brak zastrzeżeń dotyczących DG DEVCO jest wynikiem gruntownego przeglądu wszystkich
aspektów wiarygodności, a zarazem przestrzegania wszystkich wytycznych i instrukcji centralnych
służb Komisji.
Przypadki, w których zastosowano zasadę de minimis, zostały należycie wymienione w rocznym
sprawozdaniu z działalności oraz są one przedmiotem ścisłego monitorowania, podobnie jak wszelkie
inne uchybienia.
WNIOSKI I ZALECENIA
Zalecenie 1
Komisja przyjmuje zalecenie 1.
Komisja przeanalizuje możliwości udoskonalenia metodyki, uwzględniając w pełni oczekiwane
koszty i korzyści, bez zmiany charakteru badania poziomu błędu rezydualnego.
Zalecenie 2
Komisja nie przyjmuje zalecenia 2.
Od roku budżetowego 2019 wprowadzono zasadę de minimis w odniesieniu do zgłaszania zastrzeżeń
w rocznych sprawozdaniach z działalności dyrektorów generalnych. Celem tej zasady jest skupienie
liczby zastrzeżeń wyłącznie na najbardziej znaczących przypadkach, przy jednoczesnym zachowaniu
przejrzystości sprawozdawczości zarządczej.
Pełna przejrzystość sprawozdawczości zarządczej pozostaje jednak zapewniona (ponieważ przypadki,
w których zastosowano tę zasadę, wymieniono należycie w rocznym sprawozdaniu z działalności).
Zob. również odpowiedź Komisji do pkt 38.

ROZDZIAŁ III – OSIĄGANIE WYNIKÓW
Ramka 8 – Przykładowe uwagi dotyczące osiągniętych wyników
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Nie zapewniono trwałości projektu
Kwestię tę podniesiono podczas dwóch ostatnich dialogów politycznych.
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PRAWA AUTORSKIE
© Unia Europejska, 2020.
Polityka Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego
wykorzystywania dokumentów jest realizowana na podstawie decyzji Trybunału
nr 6/2019 w sprawie polityki otwartych danych oraz ponownego wykorzystywania
dokumentów.
O ile nie wskazano inaczej (np. nie zamieszczono szczegółowych adnotacji o prawach
autorskich), treści Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będące własnością UE
objęte są licencją Creative Commons Uznanie autorstwa 4.0 Międzynarodowe (CC BY
4.0). Oznacza to, że ponowne wykorzystanie jest dozwolone, pod warunkiem że
dokumenty zostaną odpowiednio oznaczone i zostaną wskazane dokonane w nich
zmiany. W przypadku ponownego wykorzystania niedozwolone jest zmienianie
oryginalnego znaczenia albo przesłania dokumentów. Trybunał nie ponosi
odpowiedzialności za jakiekolwiek konsekwencje ponownego ich wykorzystania.
Jeżeli konkretna treść wskazuje na możliwą do zidentyfikowania osobę fizyczną – tak
jak w przypadku zdjęć, na których widoczni są pracownicy Trybunału – lub zawiera
prace stron trzecich, wymagane jest zweryfikowanie dodatkowych praw autorskich.
W takim przypadku uzyskanie zezwolenia na ponowne wykorzystanie określonej treści
unieważnia wspomniane wcześniej zezwolenie ogólne. Powinny być w nim wyraźnie
opisane wszelkie ograniczenia dotyczące wykorzystania treści.
W celu wykorzystania lub powielenia treści niebędącej własnością UE może być
konieczne wystąpienie o zgodę bezpośrednio do właścicieli praw autorskich.
Rozdział 5 – załącznik 5.2, rozdział 8 – załącznik 8.1, EFR – załącznik II:
mapa ogólna © autorzy OpenStreetMap na podstawie licencji Creative Commons
Uznanie autorstwa – na tych samych warunkach 2.0 (CC BY-SA).
Rozdział 6 – ramka 6.3:
ikony wykonane przez Pixel perfect, na podstawie https://flaticon.com.
Oprogramowanie lub dokumenty objęte prawem własności przemysłowej, takie jak
patenty, znaki towarowe, wzory użytkowe, znaki graficzne i nazwy, nie są objęte
polityką Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w zakresie ponownego
wykorzystania i nie jest udostępniana licencja na nie.
Na stronach internetowych instytucji Unii Europejskiej dostępnych w domenie
europa.eu zamieszczane są odsyłacze do stron zewnętrznych. Trybunał nie kontroluje
ich zawartości i w związku z tym zachęca użytkowników, aby we własnym zakresie
zapoznali się z polityką ochrony prywatności i polityką w zakresie praw autorskich
obowiązującymi na tych stronach.
Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
Znak graficzny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie może być
wykorzystywany bez uprzedniej zgody Trybunału.
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