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STRESZCZENIE (I-IX) 

Odpowiedzi Komisji:  

I. Dane dotyczące dochodu narodowego brutto (DNB) oraz źródła i metody wykorzystywane przez 

państwa członkowskie do jego obliczenia są weryfikowane przez Eurostat w ramach wieloletnich 
cykli, a także co roku. Służy to zapewnieniu, aby dane dotyczące DNB były wiarygodne, kompletne 
i porównywalne między poszczególnymi państwami członkowskimi. Ostatni zakończony cykl 
weryfikacji, podlegający przedmiotowej kontroli Trybunału, odbył się w latach 2016–2019. 
Weryfikacja opiera się na modelu ustanowionym przez Komisję (Eurostat) w ścisłej współpracy 
z ekspertami z krajowych urzędów statystycznych państw członkowskich. W procesie weryfikacji 
danych Eurostat wspomaga grupa ekspertów ds. DNB, do której należą eksperci z Eurostatu 
i krajowych urzędów statystycznych. Cały proces weryfikacji podlega wzajemnej ocenie 
przeprowadzanej przez członków grupy ekspertów ds. DNB. Każdego roku grupa ekspertów ds. DNB 
wydaje opinię na temat adekwatności danych dotyczących DNB, które są następnie 
wykorzystywane przez DG ds. Budżetu na potrzeby obliczenia wkładów państw członkowskich do 
budżetu UE w ramach zasobów własnych opartych na DNB. 

III. Cykl weryfikacji prowadzony przez Eurostat obejmuje dogłębną analizę wykazów DNB państw 

członkowskich zawierających źródła i metody oraz szczegółową analizę danych dotyczących DNB 
zgłoszonych przez państwa członkowskie, w wyniku którego mogą zostać określone punkty 
wymagające działania lub zastrzeżenia mające na celu zapewnienie porównywalności, 
wiarygodności i kompletności tych danych. Wyniki tych prac weryfikacyjnych są brane pod uwagę do 
celów budżetowych. Chociaż Eurostat, wraz z państwami członkowskimi, skrócił już długość cyklu 
weryfikacji DNB, prace te wymagają odpowiedniej ilości czasu, aby ich zakres i jakość nie były 
zagrożone. 

VI. Komisja z zadowoleniem przyjmuje wniosek Trybunału, że proces weryfikacji był skuteczny. Do 

wykrytych kwestii o wysokim poziomie ryzyka odniesiono się za pomocą porównań między 
państwami oraz zgłoszenie zastrzeżeń przekrojowych. Eurostat przeprowadził wszystkie 16 
porównań między państwami w odpowiednim czasie w cyklu 2016–2019 i Komisja uważa to za 
duże osiągnięcie. Pięć zastrzeżeń przekrojowych zostało określonych pod koniec cyklu, w tym 
samym czasie co zastrzeżenia dotyczące konkretnych transakcji. Biorąc pod uwagę powyższe, 
zdaniem Komisji do kwestii o wysokim poziomie ryzyka wykrytych podczas cyklu weryfikacji DNB 
2016–2019 odniesiono się co do zasady w odpowiednim czasie. 

VII. Prace nad kwestiami przekrojowymi o wysokim poziomie ryzyka odzwierciedlały wyniki 

odpowiedniego procesu ustalania priorytetów przeprowadzonego przez Eurostat. W związku z tym 
pominięto dwie kwestie o mniejszym potencjalnym wpływie i zawężono zakres analizy do kolejnych 
trzech kwestii. Pozostałe kwestie poddano ocenie jako wymagające tak samo dużej szczegółowości 
kontroli. Wyniki i skutki procesu ustalania priorytetów zostały zgłoszone Komitetowi DNB i przez 
niego zatwierdzone. 

Komisja uważa, że wszystkie inicjatywy przedstawione przez Trybunał w pkt 69, wraz z pracami 
podjętymi przez państwa członkowskie w ramach zastrzeżenia dotyczącego ujęcia globalizacji przy 
obliczaniu DNB, zapewniły właściwą reakcję na tę kwestię. 
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VIII. Eurostat z zadowoleniem przyjmuje potwierdzenie ze strony Trybunału, że cykl weryfikacji 

DNB został zakończony w terminie oraz że państwa członkowskie otrzymały informacje na temat 
dostosowań ich wkładów wynikających z tej weryfikacji w odpowiednim czasie. Zakres kontroli 
Eurostatu został określony na podstawie modelu weryfikacji DNB opracowanego w ścisłej 
współpracy z Komitetem DNB i przez niego zatwierdzonego. W cyklu weryfikacji DNB 2016–2019 
zaistniała konieczność wzmożonej kontroli ze względu na wdrożenie nowego krajowego standardu 
rachunkowości, ESA 2010.  

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia utrzymane po zakończeniu cyklu weryfikacji, Komisja zwraca uwagę, że 
jest to normalna cecha procesu weryfikacji DNB. 

Komisja przyznaje, że stosowanie progu istotności przy weryfikacji DNB ma pewne ograniczenia, 
ponieważ w wielu przypadkach potencjalny wpływ zidentyfikowanych niedociągnięć na DNB nie jest 
znany w czasie ich identyfikacji. 

IX. Komisja przyjmuje wszystkie zalecenia, z wyjątkiem zalecenia cząstkowego 2b, które 

przyjmuje częściowo.  

WSTĘP (pkt 1–26) 

Brak odpowiedzi Komisji.  

ZAKRES KONTROLI I PODEJŚCIE KONTROLNE 
(pkt 27–35)  

Brak odpowiedzi Komisji.  

UWAGI (pkt 36–104) 

Odpowiedzi Komisji: 

39. Komisja z zadowoleniem przyjmuje uznanie przez Trybunał modelu oceny ryzyka DNB oraz 

jego roli we właściwym identyfikowaniu wszystkich kwestii o wysokim poziomie ryzyka. Należy 
zauważyć, że oprócz skutków dla bezpośredniej weryfikacji, przyporządkowanie państw 
członkowskich do trzech kategorii ryzyka w ramach modelu oceny ryzyka miało dodatkowe skutki 
dla struktury cyklu weryfikacji DNB. Należały do nich kolejność/ustalanie priorytetów weryfikacji 
poszczególnych państw, jej zakres, a także minimalna liczba wizyt informacyjnych dotyczących DNB 
w każdym państwie. 

44. Eurostat wykorzystał informacje zgromadzone w ramach wstępnych weryfikacji do ponownej 

oceny poziomu ryzyka i oszacowania potencjalnego wpływu 18 kwestii przekrojowych, które 
zidentyfikował w 2016 r. Komisja uważa ponowną ocenę poziomu ryzyka przeprowadzoną 
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w 2017 r. za istotny dowód na ustalenie priorytetów, w następstwie którego mniej ryzykownym 
kwestiom przekrojowym poświęcono mniej uwagi przy kolejnej weryfikacji. Pozostałe kwestie 
poddano ocenie jako wymagające tak samo dużej szczegółowości kontroli, co zdaniem Komisji 
miało pozytywny wpływ na uzyskanie pewności, że dane dotyczące DNB są adekwatne do celów 
obliczania zasobów własnych. 

45. Istotnym skutkiem procesu ustalania priorytetów w odniesieniu do kwestii przekrojowych 

o wysokim poziomie ryzyka było również potwierdzenie, że zdecydowana większość kwestii 
początkowo zidentyfikowanych w związku z porównaniami między państwami powinna być 
rzeczywiście przedmiotem szczegółowych kontroli w poszczególnych państwach. Eurostat zakończył 
wszystkie porównania między państwami w trakcie cyklu w odpowiednim czasie, co spowodowało 
późniejsze wprowadzenie usprawnień w tych obszarach dzięki punktom wymagającym działania lub 
zastrzeżeniom, którym państwa członkowskie zaradziły. 

Wspólna odpowiedź do pkt 46 i 47: Komisja zauważa, że w analizie Trybunału 

dotyczącej punktów wymagających działania „A” wzięto pod uwagę jedynie wpływ punktów 
wymagających działania, które zostały w zadowalający sposób uwzględnione przez państwa 
członkowskie. Nie wzięto w niej pod uwagę wpływu zastrzeżeń zgłoszonych, gdy punkty 
wymagające działania nie zostały w zadowalający sposób uwzględnione, ponieważ informacje te 
nie były dostępne w czasie przeprowadzania kontroli. Można przyjąć, że wpływ odpowiednich 
zastrzeżeń będzie większy niż w przypadku punktów wymagających działania. 

Komisja zauważa, że wybrane państwa członkowskie odpowiadają za jedną czwartą punktów 
wymagających działania wynikających z porównań między państwami. 

48. W następstwie przeprowadzonego w 2017 r. procesu ustalania priorytetów w odniesieniu do 

kwestii przekrojowych w 2018 r. cała ocena ryzyka została poddana kolejnemu przeglądowi zgodnie 
z podejściem uzgodnionym w Komitecie DNB. W przypadku każdego państwa członkowskiego 
punkty za poszczególne kryteria zostały w stosownych przypadkach zaktualizowane wraz 
z uzyskaniem dostępu do nowych informacji. Aktualizacja ta nie wymagała wprowadzenia zmian 
w wykazie kwestii przekrojowych ani dalszego ustalania priorytetów w odniesieniu do nich. 

50. Jeżeli chodzi o planowanie i ustalanie priorytetów w odniesieniu do kontroli, poziom ryzyka 

określa początek weryfikacji (oraz kolejność kontroli przeprowadzanych przez poszczególnych 
urzędników krajowych). Ponadto od samego początku planowano, że kolejne rundy wizyt 
w państwach (w stosownych przypadkach) mogą być przeprowadzane do grudnia 2019 r. 
(dokument GNIC/332, „Verifying GNI for own resource purposes – outline of the control approach” 
[„Weryfikacja DNB do celów obliczania zasobów własnych – zarys podejścia kontrolnego”]), co może 
mieć wpływ na termin zgłoszenia punktów wymagających działania w przypadku państw, które 
podlegają kilku wizytom. 

51. Komisja zauważa, że analiza ta opiera się na czasie zgłoszenia punktów wymagających 

działania i nie uwzględnia poprzednich etapów, takich jak wypełnienie kwestionariusza oceny 
wykazów DNB, sformułowanie pytań i wstępna ocena odpowiedzi udzielonych przez państwa 
członkowskie, organizacja wizyt informacyjnych itp. Te inne etapy mogą stanowić dodatkowy dowód 
na ustalanie przez Eurostat priorytetów w odniesieniu do kontroli w państwach o wysokim poziomie 
ryzyka. 

53. Ustalanie przez Eurostat priorytetów w odniesieniu do kontroli w państwach opierało się na 

wynikach uzyskanych za pomocą modelu oceny ryzyka i innych odpowiednich dokumentów 
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ramowych. Urzędnicy krajowi ogólnie ustalali priorytety w odniesieniu do kontroli (w tym organizacji 
wizyt informacyjnych dotyczących DNB) zgodnie z poziomami ryzyka państw w ich portfolio. 

Ponadto tendencja spadkowa w zgłaszaniu punktów wymagających działania wskazuje, że Eurostat 
starał się zgłaszać punkty wymagające działania na możliwie najwcześniejszym etapie procesu. 

56. Składniki DNB do bezpośredniej weryfikacji zostały wybrane zgodnie z odpowiednimi 

dokumentami ramowymi, a mianowicie dokumentem GNIC/333 na temat modelu oceny ryzyka na 
potrzeby weryfikacji DNB do celów obliczania zasobów własnych oraz dokumentem GNIC/334 
zawierającym wytyczne dotyczące bezpośredniej weryfikacji. 

Wyniki drugiej części oceny ryzyka nie zobowiązują urzędnika krajowego, aby do bezpośredniej 
weryfikacji wybrał obszary o najwyższej punktacji. Ocena ryzyka (druga część) jest narzędziem, 
które ułatwia wybór – w jej wyniku otrzymuje się pulę do wyboru – ale nie rozstrzyga go 
ostatecznie. Wybór każdego obszaru bezpośredniej weryfikacji opierał się na obowiązującej ocenie 
ryzyka, ocenie jakościowej przez urzędnika krajowego oraz konsultacji z szefem zespołu ds. DNB. 

58. Każdy punkt wymagający działania został uzgodniony przez Eurostat i państwo członkowskie, 

którego dotyczył. Porozumienie to obejmowało termin, którego należy dotrzymać, będący 
w rzeczywistości ustaleniem priorytetów prac, z uwzględnieniem kilku czynników, takich jak 
dostępność źródeł danych statystycznych, złożoność danych kwestii, korekty, harmonogramy, 
obciążenie i nakład pracy itp.  

59. Komisja uważa, że państwa członkowskie są zdolne ocenić złożoność i potencjalny wpływ 

punktów wymagających działania oraz w razie potrzeby odpowiednio zaplanować pracę nad nimi 
i ustalić w odniesieniu do nich priorytety, w porozumieniu z Eurostatem. Praktykę tę stosowano 
w całym cyklu weryfikacji. 

62. Komisja z zadowoleniem przyjmuje fakt, że państwa członkowskie doceniają jakość 

współpracy i wytycznych przekazywanych w trakcie procesu weryfikacji DNB. 

63. Dwie kwestie dotyczące marż na aktywach finansowych przeznaczonych do obrotu oraz 

ujmowania diet dziennych są bardzo złożone, co wymagało czasu od właściwych ekspertów 
(odpowiednio ekspertów EBC w przypadku marż na aktywach finansowych przeznaczonych do 
obrotu oraz ekspertów Eurostatu w odniesieniu do ujmowania diet dziennych) na opracowanie 
zrozumiałych i operacyjnych wytycznych, których potrzebują państwa w celu uwzględnienia 
zastrzeżeń. 

Komisja przyjmuje do wiadomości sugestie niektórych krajowych urzędów statystycznych, ale jest 
zdania, że stosowne wytyczne, np. w postaci zaleceń Komitetu DNB/grupy ekspertów ds. DNB, 
zostały już dostarczone w ramach procesu weryfikacji zasobów własnych opartych na DNB oraz za 
pomocą odpowiednich kanałów. 

66. Eurostat od wielu lat rozwiązuje kwestie związane z globalizacją z perspektywy statystyki 

gospodarczej (np. koncentrując się na asymetrii w przepływach handlowych i łączeniu danych 
jednostkowych), co przyczyniło się do ulepszenia podstawowej infrastruktury służącej do pomiaru 
globalizacji w ramach rachunków narodowych. Największe skutki dla DNB wynikały jednak z nagłych 
i dużych zmian w modelach biznesowych przedsiębiorstw wielonarodowych po wprowadzeniu zmian 
regulacyjnych/podatkowych w UE w połowie drugiego dziesięciolecia XXI w., które miały wpływ 
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w szczególności na niektóre państwa członkowskie, takich jak przeniesienie całych bilansów, jak 
pokazano w przypadku Irlandii przedstawionym w pkt 68 sprawozdania Trybunału. 

67. Przez wiele lat następowała powolna zmiana modeli biznesowych przedsiębiorstw 

wielonarodowych w UE, aż w roku 2014 i kolejnych latach zaszły spore zmiany w kilku dużych 
przedsiębiorstwach wielonarodowych. W szczególności zniesienie niektórych ustaleń w zakresie 
optymalizacji podatkowej oraz zmiany w unijnym systemie VAT spowodowały, że w szybkim tempie 
zmieniły się modele biznesowe niektórych przedsiębiorstw wielonarodowych. 

70. Stosowanie zastrzeżenia dotyczącego globalizacji zostało omówione z państwami 

członkowskimi na posiedzeniach grupy ekspertów ds. DNB. Podczas tych rozmów jako potencjalny 
początkowy rok odniesienia zaproponowano rok 2016. Kilka państw członkowskich sprzeciwiło się 
jednak temu rozwiązaniu, argumentując, że jest to zbyt odległa przeszłość, i podkreślając brak 
praktycznej możliwości uzyskania od przedsiębiorstw wielonarodowych wymaganych dodatkowych 
informacji za 2016 r. w świetle ich doświadczeń z projektu pilotażowego dotyczącego DNB. Biorąc 
pod uwagę tę sytuację, odpowiednie dowody z projektu pilotażowego dotyczącego przedsiębiorstw 
wielonarodowych w kontekście DNB, potencjalne problemy z zakresem i wiarygodnością oraz 
obciążenie dla przedsiębiorstw wielonarodowych i krajowych urzędów statystycznych, Komisja 
postanowiła, że początkowym rokiem odniesienia będzie rok 2018. 

71. Komisja uważa, że przedział czasowy zastrzeżenia dotyczącego globalizacji, tj. obejmujący 

lata od 2018 r., jest właściwy. Służby Komisji powtarzają, że ich zdaniem podejście i przedział 
czasowy dokładnie omówione na specjalnych spotkaniach z krajowymi urzędami statystycznymi są 
racjonalne i proporcjonalne, opierają się na ocenionym ryzyku i są w pełni zgodne z już uzyskaną 
pewnością. Komisja nie przyjęła odnośnej części zalecenia Trybunału zawartego w sprawozdaniu 
w sprawie poświadczenia wiarygodności z 2020 r. i podtrzymuje swoje stanowisko w tym względzie. 

72. Potencjalny wpływ kwestii przekrojowej dotyczącej globalizacji na DNB został oceniony 

w kontekście analizy ryzyka kwestii przekrojowych w celu ustalenia priorytetów w odniesieniu do 
prac nad tymi kwestiami (w związku z czym pracom nad globalizacją nadano wysoki priorytet). 
Głównym czynnikiem wziętym wówczas pod uwagę była skala zjawiska globalizacji, ponieważ nie 
było dostępnych dowodów ze specjalnych analiz na potencjalne zakłócenia wartości dodanej i DNB 
wynikające z ewentualnego nieprawidłowego ujęcia globalizacji w rachunkach narodowych.  

W czasie zgłoszenia zastrzeżenia przekrojowego dowody takie były jednak dostępne i zostały 
uwzględnione. Zgodnie z ustaleniami przedstawionymi w sprawozdaniu na temat projektu 
pilotażowego dotyczącego przedsiębiorstw wielonarodowych w kontekście DNB (listopad 2019 r.) 
w wyniku kontroli przedsiębiorstw wielonarodowych nie zidentyfikowano dowodów na poważne 
zakłócenia wartości dodanej (rokiem, na którym opierało się podejście zastosowane w projektach 
pilotażowych dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych, był rok 2016). 

73. „Znaczący wpływ na rachunki narodowe” spowodowany globalizacją niekoniecznie prowadzi 

do zakłóceń DNB, które należy rozwiązać za pomocą zastrzeżeń. 

Prace przeprowadzone do tej pory, np. w ramach projektu pilotażowego dotyczącego 
przedsiębiorstw wielonarodowych w kontekście DNB, nie dostarczają dowodów na poważne 
zniekształcenia DNB wynikające z ewentualnego niewłaściwego ujęcia tych kwestii w rachunkach 
narodowych.  
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Należy zauważyć, że sam „przypadek Irlandii” został prawidłowo ujęty zgodnie z wytycznymi 
koncepcyjnymi (co oznacza, że ustanowiony system kompilacji pozwolił odpowiednio uchwycić 
i odzwierciedlić istnienie przedmiotowego zjawiska w danych dotyczących DNB).  

Jeżeli chodzi o wyniki prac nad zastrzeżeniami przekazane przez jedno państwo członkowskie we 
wrześniu 2021 r., odpowiednie sprawozdania są analizowane przez Eurostat. 

75. Komisja powtarza, że zakres i okres objęty zastrzeżeniem dotyczącym globalizacji zostały 

dokładnie omówione z państwami członkowskimi na posiedzeniach grupy ekspertów ds. DNB i że 
odzwierciedlają one opinie wyrażone podczas tych rozmów. 

77. Komisja zakończyła wszystkie weryfikacje zgodnie z planem, tj. do końca 2019 r. 

W szczególnym przypadku Francji zakończenie weryfikacji do końca 2019 r. było niemożliwe ze 
względu na brak francuskiego wykazu DNB odpowiedniej jakości, który był objęty zastrzeżeniem 
ogólnym. Francuski wykaz DNB został przekazany w marcu 2020 r., poddano go kontroli i w 2021 r. 
zniesiono zastrzeżenie ogólne. 

Jeżeli chodzi o zastrzeżenia utrzymane po zakończeniu cyklu weryfikacji, Komisja zwraca uwagę, że 
jest to normalna cecha procesu weryfikacji DNB. 

83. Jeżeli chodzi o próg istotności, Komitet DNB zatwierdził próg istotności w wysokości 0,1 % 

DNB zaproponowany przez Eurostat w październiku 2014 r. Jak potwierdza badanie Trybunału 
przeprowadzone wśród krajowych urzędów statystycznych (zob. pkt 86), zdecydowana większość 
państw członkowskich uważa ten próg za odpowiedni. 

85. Zgodnie z tym, o czym mowa w pkt 5 dokumentu ramowego w sprawie progu istotności 

(GNIC/283), „Co do zasady próg mógłby być ustalony jako wartość lub odsetek. Spośród tych dwóch 
możliwości Eurostat wyraźnie woli odsetek, ponieważ zastosowanie wartości mogłoby w przypadku 
małych państw prowadzić do stwierdzenia nieistotności niemal wszystkich kwestii”. 

89. Krajowe urzędy statystyczne sporządziły swoje wykazy DNB zgodnie z przewodnikiem 

dotyczącym wykazu DNB, jednym z dokumentów ramowych przygotowanych przez Eurostat 
i zatwierdzonych przez grupę ekspertów ds. DNB. Państwom członkowskim pozostawiono swobodę 
uznania co do tego, czy skorzystają z możliwości pominięcia opisu danej pozycji, na warunkach 
określonych w przewodniku. 

90. Formułując pytania skierowane do krajowych urzędów statystycznych, urzędnicy Eurostatu 

wzorowali się na kwestionariuszu oceny wykazów DNB, jednym z dokumentów ramowych 
przygotowanych przez Eurostat i zatwierdzonych przez grupę ekspertów ds. DNB. 

91. Zgodnie z dokumentem „Outline of the control approach” [„Zarys podejścia kontrolnego”] 

(GNIC 332) praktyka zgłaszania punktów wymagających działania i zastrzeżeń była następująca: 
jeżeli istniały dowody na to, że potencjalny wpływ zidentyfikowanych niedociągnięć był poniżej 
progu istotności, nie zgłaszano punktów wymagających działania ani zastrzeżeń w odniesieniu do 
tego niedociągnięcia. Eurostat stosował tę praktykę w całym cyklu weryfikacji DNB 2016–2019 we 
wszystkich swoich głównych narzędziach weryfikacji (kwestionariusz oceny wykazów DNB, wizyty 
informacyjne, weryfikacje bezpośrednie, porównania między państwami).  
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W przypadku większości zgłoszonych punktów wymagających działania w czasie ich zgłoszenia nie 
istniały szacunki dotyczące potencjalnego wpływu danej kwestii na DNB – co oznacza, że nie można 
było wykluczyć istotnego wpływu.  

Komisja uważa, że państwa członkowskie znajdują się w najlepszej sytuacji, aby dostarczyć 
informacji na temat nieistotności. Jeżeli zgłoszono punkty wymagające działania, oznacza to, że 
pełne dowody na nieistotność nie były łatwo dostępne. 

Istniejący punkt wymagający działania lub zastrzeżenie dotyczące DNB, w przypadku których 
(potencjalny) wpływ na DNB nie był znany w czasie ich zgłaszania, mogły zostać zniesione, jeżeli 
przedstawiono dowody na ich nieistotność. 

92. Komisja zauważa, że wyniki analizy Trybunału opisane w pkt 92 oznaczają, że aż w 25 % 

zbadanych przypadków punktów wymagających działania, w odniesieniu do których początkowy 
wpływ wskazany przez państwa był uważany za nieistotny, ostateczny wpływ okazał się istotny. 

93. Komisja podtrzymuje swoje stanowisko, że stosowanie progu istotności miało miejsce 

w całym cyklu weryfikacji DNB 2016–2019, w tym na wczesnym etapie weryfikacji, w przypadkach, 
w których pełne dowody były łatwo dostępne. 

94. Po uzgodnieniu punktu wymagającego działania „A” między Eurostatem a państwem 

członkowskim, którego dotyczył, wymagane było potencjalne udoskonalenie metody. W czasie 
zawierania takiego porozumienia państwa członkowskie zazwyczaj nie były w stanie przedstawić 
pełnych dowodów pozwalających wykluczyć istotność danych kwestii lub wolały najpierw wyjaśnić 
odpowiednią metodę. 

W kontekście weryfikacji DNB państwa członkowskie są w najlepszej sytuacji (na każdym etapie 
procesu weryfikacji), aby dostarczyć dowody i wykazać, że dana kwestia nie jest istotna. Na tej 
podstawie Eurostat następnie ocenia wiarygodność dowodów. W cyklu weryfikacji DNB 2016–2019, 
w którym państwa członkowskie przedstawiły pełne dowody na to, że wpływ niedociągnięcia nie był 
istotny, nie zgłoszono punktów wymagających działania ani zastrzeżeń. 

95. W 2014 r. do rachunków narodowych państw członkowskich wdrożono nowy standard 

rachunkowości, ESA 2010. W związku z tym cykl 2016–2019 był szczególnie wymagający i wiązał 
się z wieloma nowymi elementami, takimi jak ocena ryzyka, analizy między państwami dotyczące 
niektórych kwestii horyzontalnych, częstsze przeprowadzanie weryfikacji bezpośrednich itp. Ta 
wzmożona kontrola spowodowała zgłoszenie dużej liczby punktów wymagających działania 
i zastrzeżeń oraz powiązany z tym duży nakład pracy zarówno dla Eurostatu, jak i dla państw. 
[Zdaniem Komisji starania te były niezbędne do osiągnięcia ostatecznego celu procesu weryfikacji 
DNB, jakim jest uzyskanie wystarczającej pewności co do jakości danych dotyczących DNB 
wykorzystywanych do celów obliczania zasobów własnych]. 

96. Baza danych Eurostatu dotycząca zastrzeżeń zawiera, o ile jest ona dostępna, przybliżoną 

ocenę wpływu/potencjalnego wpływu zastrzeżenia na DNB. Dokładny ostateczny wpływ na DNB 
i jego składniki jest częścią opinii technicznej w sprawie zniesienia zastrzeżeń w odniesieniu do 
wszystkich lat objętych zastrzeżeniami. W większości przypadków szczegółowe informacje na temat 
wpływu na DNB nie są dostępne w czasie kodowania zastrzeżenia, krajowe pliki/baza danych 
dotyczące zastrzeżenia są stale aktualizowane, a ostateczny wpływ jest kodowany w opinii 
technicznej. 
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Eurostat podjął jednak działania mające na celu ułatwienie sporządzania zbiorczego zestawienia 
informacji na temat wpływu, jaki punkty wymagające działania i zastrzeżenia zgłoszone 
i uwzględnione w cyklu 2020–2024 mają na DNB. 

97. Duża liczba zastrzeżeń wynikających z punktów wymagających działania poddanych analizie 

(24 ze 130 punktów wymagających działania) oznacza, że ostateczny średni/maksymalny 
wpływ/mediana wpływu kwestii objętych punktami wymagającymi działania poddanymi analizie 
w odniesieniu do sześciu państw będzie najprawdopodobniej wyższy (a odsetek punktów, 
w przypadku których nie występuje wpływ, będzie niższy). Można z dużym prawdopodobieństwem 
przyjąć, że punkty przekształcone w zastrzeżenia dotyczą bardziej złożonych lub szerszych kwestii 
niż pozostałe punkty, które można uwzględnić i zamknąć. Z tego też względu punkty przekształcone 
w zastrzeżenia będą prawdopodobnie prowadzić do większych korekt. 

99. W czasie przeprowadzania kontroli zaledwie niewielki odsetek zastrzeżeń został zniesiony. 

Duża liczba zastrzeżeń, które wciąż nie zostały rozstrzygnięte, oznacza, że ostateczny 
średni/maksymalny wpływ/mediana wpływu kwestii objętych zastrzeżeniami będzie 
najprawdopodobniej wyższy (a odsetek zastrzeżeń, w przypadku których nie występuje wpływ, 
będzie niższy). Można z dużym prawdopodobieństwem przyjąć, że zastrzeżenia, które wciąż nie 
zostały rozstrzygnięte, dotyczą bardziej złożonych lub szerszych kwestii niż pozostałe zastrzeżenia, 
które można szybciej uwzględnić i zamknąć. Z tego też względu nierozstrzygnięte zastrzeżenia 
mogą prowadzić do większych korekt. 

102. Komisja pragnie zwrócić uwagę, że weryfikacja DNB jest procesem bardzo złożonym 

i związana z nią dokumentacja odzwierciedla tę złożoność. Eurostat określił normy dokumentacji 
tego procesu w opracowaniu „Documentation guidelines (GNIC/335)” [„Wytyczne dotyczące 
dokumentacji (GNIC/335)”] zatwierdzonym przez Komitet DNB z myślą o właściwym 
dokumentowaniu każdego etapu weryfikacji. Komisja jest zdania, że mimo uznanej złożoności 
dokumentacji dotyczące jej wytyczne były przestrzegane i spełniła ona swój cel (np. zapewnienie 
ciągłości operacyjnej w czasie i umożliwienie kadrze kierowniczej pełnienia funkcji nadzorczych). 

104. Eurostat podjął działania, aby dodatkowo udoskonalić i znormalizować dokumentację prac 

weryfikacyjnych związanych z DNB w cyklu 2020–2024 (np. poprzez zmianę wytycznych 
dotyczących dokumentacji, dodanie instrukcji na temat sposobu wypełniania kwestionariusza oceny 
wykazów DNB, opracowanie wspólnego szablonu plików dziennika w celu dalszego zwiększenia 
jednolitości dokumentacji, włączenie do plików dziennika informacji na temat punktów 
wymagających działania, zastrzeżeń, kwestii nieistotnych w odniesieniu do działań następczych, 
w tym wpływu na DNB itp.) 

WNIOSKI (pkt 105–109) 

106. Komisja uważa, że ogólnie rzecz biorąc, doszło do ustalenia priorytetów w odniesieniu do 

kolejności i zakresu kontroli w państwach na podstawie wyników oceny ryzyka, a prace nad 
kwestiami przekrojowymi wyraźnie odzwierciedlały wyniki stosownego procesu ustalania 
priorytetów (zob. także odpowiedzi do pkt 44–48, 50, 51 i 53). 

Wybór każdego obszaru bezpośredniej weryfikacji opierał się na obowiązującej ocenie ryzyka, 
ocenie jakościowej urzędnika krajowego oraz konsultacji z szefem zespołu ds. DNB w Eurostacie, jak 
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przewidziano w odpowiednich dokumentach ramowych. Komisja uważa, że dokumentacja procesu 
weryfikacji DNB jest już bardzo obszerna pod tym względem (zob. również odpowiedzi do pkt 56).  

W cyklu weryfikacji 2016–2019, chociaż nie miało miejsca formalne określenie stopnia priorytetu 
dla punktów wymagających działania (poza rozróżnieniem między punktami wymagającymi 
działania „A” i „B”), ustalanie priorytetów w odniesieniu do prac nad punktami wymagającymi 
działania było egzekwowane poprzez wyznaczanie różnych terminów dla poszczególnych punktów, 
w ramach porozumienia między państwami członkowskimi i Eurostatem. Porozumienie to 
obejmowało termin, którego należy dotrzymać, będący w rzeczywistości ustaleniem priorytetów 
prac, z uwzględnieniem kilku czynników, takich jak dostępność źródeł danych statystycznych, 
złożoność danych kwestii, korekty, harmonogramy, obciążenie i nakład pracy itp. (zob. także 
odpowiedzi do pkt 58 i 59). 

Zalecenie 1– Udoskonalenie ustalania priorytetów prac 

dotyczących kwestii o wysokim poziomie ryzyka 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 lit. a). 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 lit. b). Komisja będzie dążyć do dalszego ustalania priorytetów 
i usprawnienia przyszłych cykli weryfikacji DNB w tym względzie zgodnie z zaleceniami Trybunału.  

Komisja przyjmuje zalecenie 1 lit. c). Komisja będzie nadal monitorować i udoskonalać swoją 
dokumentację dotyczącą wyboru obszarów do bezpośredniej weryfikacji, biorąc również pod uwagę 
zalecenie Trybunału odnoszące się do dokumentacji. 

Komisja przyjmuje zalecenie 1 lit. d). Komisja, we współpracy z państwami członkowskimi, zbada 
możliwości dalszego usprawnienia ustalania priorytetów prac nad punktami wymagającymi 
działania. 

107. Komisja odnotowuje zadowolenie państw z odpowiednich i przekazanych we właściwym 

czasie wytycznych Eurostatu dotyczących kwestii przekrojowych, o którym poinformował Trybunał 
(zob. pkt 61 i 62).  

Eurostat, wraz z państwami członkowskimi, dołożył wielu starań, aby rozwiązać kwestię globalizacji. 
Komisja uważa, że wszystkie inicjatywy przedstawione przez Trybunał w pkt 69 zapewniły 
państwom odpowiednie i terminowe wsparcie w tej kwestii (zob. również odpowiedzi do pkt 66 i 67).  

Jeżeli chodzi o wpływ globalizacji na DNB, Komisja uważa, że stosowanie zastrzeżenia dotyczącego 
globalizacji do lat od 2018 r., jest właściwe. Zdaniem Komisji podejście i przedział czasowy 
dokładnie omówione na specjalnych spotkaniach z krajowymi urzędami statystycznymi są 
racjonalne i proporcjonalne; opierają się na ocenionym ryzyku i są w pełni zgodne z już uzyskaną 
pewnością. Prace przeprowadzone do tej pory, np. w ramach projektu pilotażowego dotyczącego 
przedsiębiorstw wielonarodowych w kontekście DNB, nie dostarczają dowodów na poważne 
zniekształcenia DNB wynikające z ewentualnego niewłaściwego ujęcia tych kwestii w rachunkach 
narodowych (rokiem, na którym opierało się podejście zastosowane w projektach pilotażowych 
dotyczących przedsiębiorstw wielonarodowych, był rok 2016). 
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Zalecenie 2 – Zwiększenie terminowości wsparcia 

udzielanego państwom członkowskim oraz lepsze 

uzasadnienie decyzji o ograniczeniu okresu stosowania 

zastrzeżeń 

Komisja przyjmuje zalecenie 2 lit. a). Komisja odnotowuje zadowolenie państw z odpowiednich 
i przekazanych we właściwym czasie wytycznych Eurostatu dotyczących kwestii o wysokim 
poziomie ryzyka i dołoży wszelkich starań, aby dalej udzielać takiego wsparcia z uwzględnieniem 
zalecenia Trybunału.  

Komisja częściowo przyjmuje zalecenie 2 lit. b). Komisja zgadza się na przedstawianie 
w stosownych przypadkach odpowiedniego uzasadnienia dla okresów objętych przyszłymi 
zastrzeżeniami. Komisja uważa, że w przypadku zastrzeżenia dotyczącego globalizacji, które leży 
u podstaw tego zalecenia Trybunału, przedstawiono odpowiednią analizę i odpowiednie 
uzasadnienie. Chociaż Komisja zgadza się, że okresy objęte zastrzeżeniami powinny być 
odpowiednio uzasadnione, jest zdania, że przeprowadzanie jeszcze dokładniejszych analiz (niż 
w przedstawionym przypadku globalizacji) w tym kontekście nie doprowadziłoby do opłacalnego 
wykorzystania zasobów. W związku z tym Komisja odrzuca tę część zalecenia cząstkowego, w której 
wzywa się do przeprowadzania tak dogłębnych analiz. 

109. Jeżeli chodzi o zastrzeżenia utrzymane po zakończeniu cyklu weryfikacji, Komisja zwraca 

uwagę, że jest to normalna cecha procesu weryfikacji DNB. 

Zakres kontroli Eurostatu został określony na podstawie modelu weryfikacji DNB opracowanego 
w ścisłej współpracy z Komitetem DNB i przez niego zatwierdzonego. W cyklu weryfikacji DNB 
2016–2019 zaistniała konieczność wzmożonej kontroli ze względu na wdrożenie nowego 
krajowego standardu rachunkowości, ESA 2010.  

Komisja przyznaje, że stosowanie progu istotności przy weryfikacji DNB ma pewne ograniczenia, 
ponieważ w wielu przypadkach potencjalny wpływ zidentyfikowanych niedociągnięć na DNB nie jest 
znany w czasie ich identyfikacji. 

Zalecenie 3 – Dalsza poprawa efektywności cyklu weryfikacji 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 lit. a). Komisja odnotowuje pozytywną opinię państw członkowskich 
wyrażoną w badaniu Trybunału dotyczącą obecnego poziomu progu istotności. Komisja będzie 
jednak dążyć do dalszej poprawy efektywności cyklu weryfikacji, w ścisłej współpracy z grupą 
ekspertów ds. DNB, analizując adekwatność obecnego poziomu progu istotności. 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 lit. b). Komisja omówi z państwami członkowskimi możliwe sposoby 
lepszego uwzględnienia pojęcia istotności podczas prac weryfikacyjnych w przyszłych cyklach. 

Komisja przyjmuje zalecenie 3 lit. c). Eurostat podjął już pewne działania, aby udoskonalić 
i znormalizować dokumentację prac weryfikacyjnych związanych z DNB w cyklu 2020–2024, które 
to działania są zgodne z zaleceniem Trybunału, i przeanalizuje możliwość dalszych udoskonaleń 
w tym względzie. 
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