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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie sprawozdań rocznych dotyczących agencji UE przyjętych przez Europejski Trybunał 
Obrachunkowy. 
Specjalne sprawozdania roczne znajdują się na stronie internetowej www.eca.europa.eu. 
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Agencje UE – zdaniem kontrolerów „sprawozdania finansowe są 
bez zastrzeżeń, a transakcje w przeważającej większości zgodne 
z przepisami” 

Europejski Trybunał Obrachunkowy wydał opinie bez zastrzeżeń w odniesieniu do sprawozdań 
finansowych 41 agencji Unii Europejskiej i zaaprobował je, uznając za wiarygodne. Kontrolerzy 
wydali również opinie bez zastrzeżeń co do transakcji finansowych 40 agencji oraz opinię 
z zastrzeżeniem w przypadku jednej z nich. 

Agencje UE są odrębnymi osobami prawnymi powołanymi do życia aktami prawa wtórnego 
w celu realizacji konkretnych zadań o charakterze technicznym, naukowym lub zarządczym, które 
wspomagają instytucje UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityki.  

– Agencje UE znacznie przyczyniają się do wdrażania polityki i realizacji programów w obszarach 
o istotnym znaczeniu dla obywateli europejskich w ich codziennym życiu, np. w dziedzinie 
zdrowia, bezpieczeństwa, wolności i wymiaru sprawiedliwości – powiedział Rimantas Šadžius, 
członek Trybunału odpowiedzialny za przeprowadzone przez Trybunał doroczne kontrole 
agencji. – W związku z tym jako kontrolerzy mamy przyjemność poinformować, że sprawozdania 
agencji przedstawiają rzetelny obraz ich sytuacji finansowej, a transakcje po stronie dochodów 
i płatności w większości przypadków są zgodne z przepisami. Sformułowaliśmy jednak pewne 
zalecenia, w szczególności dotyczące dalszej poprawy efektywności operacyjnej agencji. 

Kontrolerzy stwierdzili, że sprawozdania finansowe złożone przez wszystkie 41 agencji są 
wiarygodne, czyli przedstawiają rzetelnie we wszystkich istotnych aspektach ich sytuację 
finansową, wyniki transakcji i przepływy pieniężne za 2016 r. Uznali też, że w przypadku 40 
agencji transakcje leżące u podstaw rocznych sprawozdań finansowych były legalne i prawidłowe, 
a więc zgodne ze stosownymi przepisami. W przypadku Europejskiego Urzędu Wsparcia 
w dziedzinie Azylu kontrolerzy wydali opinię z zastrzeżeniem z powodu nieprzestrzegania przez 
Urząd zasad udzielania zamówień publicznych. 

Kontrolerzy wskazali obszary wymagające poprawy w niektórych agencjach, choć nie miało to 
wpływu na ich opinie. Udzielanie zamówień publicznych jest z zasady obszarem podatnym na 
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błędy, co wiąże się z ryzykiem dla najefektywniejszego wykorzystania środków. Niektóre agencje 
odczuły skutki trudności związanych z zarządzaniem personelem. Kontrolerzy zalecili, aby agencje 
rozważyły możliwość zharmonizowania swoich systemów informatycznych w zakresie zarządzania 
zamówieniami publicznymi i personelem, tak aby poprawić efektywność kosztową i ograniczyć 
ryzyko zawodności systemów kontroli wewnętrznej. 

Przeprowadzone kontrole nie były ukierunkowane na wykonanie zadań, lecz kontrolerzy wzięli 
pod uwagę ryzyko wynikające z niewystarczającego wykonania zadań lub niewłaściwego 
zarządzania finansowego. Odnotowali oni, że zarządzanie budżetami agencji ogólnie rzecz 
ujmując poprawia się, lecz ostrzegli przed przenoszeniem wciąż wysokich kwot środków na 
kolejny rok budżetowy oraz przed przeszacowywaniem potrzeb budżetowych niektórych agencji. 
Odnieśli się także do możliwego wpływu wyjścia Zjednoczonego Królestwa z UE na dochody 
i działalność kilku agencji, a w szczególności odnotowali, że dwie agencje, których siedziby 
znajdują się w Londynie, wciąż nie były w stanie przedstawić wiarygodnych szacunków 
planowanych kosztów.  

Zdaniem kontrolerów zewnętrzne oceny agencji były zasadniczo pozytywne, a w ich wyniku 
agencje przyjęły plany działań. W przypadku niektórych agencji nie istnieją jednak wymogi 
regulacyjne dotyczące przeprowadzania oceny zewnętrznej lub ocena ta jest przeprowadzana 
zbyt rzadko. 

Informacje dla redaktorów 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadził kontrole 32 agencji zdecentralizowanych, 
sześciu agencji wykonawczych i trzech innych organów za rok 2016. Kontrolerzy przeprowadzili 
analizy, zbadali poszczególne transakcje po stronie płatności i dochodów, dokonali oceny 
kluczowych mechanizmów kontrolnych w systemach nadzoru i kontroli agencji, a w stosownych 
przypadkach oparli się na wynikach prac audytorów zewnętrznych. W dniu dzisiejszym 
opublikowano podsumowanie ustaleń Trybunału, które posłuży Parlamentowi Europejskiemu 
i Radzie lub innym organom udzielającym absolutorium. 

Łączny budżet wszystkich agencji za 2016 r. (z wyłączeniem Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji, która ujęła w budżecie kwotę prawie 12 mld pochodzącą od 
instytucji kredytowych) wyniósł 3,4 mld euro. Około 2,4 mld euro zostało sfinansowane z budżetu 
UE, przy czym około 1 mld euro został sfinansowany z opłat oraz z bezpośrednich składek 
podmiotów gospodarczych, państw członkowskich UE i innych krajów. Na koniec 2016 r. agencje 
zatrudniały 10 364 osoby, co stanowi wzrost o około 500 osób w stosunku do 2015 r., lecz jest on 
głównie związany z nowymi zadaniami. 

Roczne sprawozdania dotyczące agencji Unii Europejskiej wraz z odpowiedziami, a także 
podsumowanie sprawozdań pt. „Kontrola agencji UE za 2016 r. w skrócie”, są dostępne na stronie 
internetowej Trybunału w 23 językach UE. 

 


