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Obrachunkowy

Kim jesteśmy

Europejski Trybunał Obrachunkowy z siedzibą w Luksem-
burgu jest niezależnym zewnętrznym kontrolerem Unii Eu-
ropejskiej. W jego skład wchodzi 28 członków, po jednym 
z każdego państwa członkowskiego UE. Trybunał zatrudnia 
około 900 osób – specjalistów oraz personel administra-
cyjny – ze wszystkich krajów UE. Od chwili utworzenia 
w 1977 r. Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania 
finansami UE i ich rozliczalności.

Co robimy

Rola Trybunału polega na sprawdzaniu, czy unijne środki są 
prawidłowo rozliczane oraz czy są gromadzone i wydawa-
ne zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy przy-
noszą odpowiednie korzyści w stosunku do poniesionych 
nakładów. Trybunał ostrzega przed zagrożeniami, poświad-
cza wiarygodność i formułuje wskazówki dla decydentów 
UE na temat tego, jak poprawić zarządzanie finansami pu-
blicznymi i zapewnić, by obywatele Europy wiedzieli, na co 
wydawane są ich pieniądze. Prowadzone przez Trybunał 
prace kontrolne i jego pozostała działalność przyczyniają 
się do wzmocnienia legitymacji demokratycznej i stabilno-
ści Unii Europejskiej.

Siedziba Trybunału w Luksemburgu.
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Szanowni Państwo!

Niniejsze sprawozdanie z działalności obejmuje rok 2015, 
w którym Unia Europejska po raz kolejny stanęła w obliczu 
poważnych wyzwań i w którym nastąpiły istotne zmiany w sys-
temie sprawowania rządów, polityce i zarządzaniu finansowym 
UE, obejmujące ustanowienie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) oraz jednolitego mecha-
nizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji banków 
w strefie euro. W wyniku tych i innych zmian Trybunał przyjął 
na siebie nowe obowiązki kontrolne.

W 2015 r. nadal kontrolował on działalność instytucji i innych 
organów UE, a także wszystkie unijne środki wypłacone 
państwom członkowskim, krajom spoza UE, organizacjom 
międzynarodowym i innym podmiotom. Zgodnie ze zobo-
wiązaniami wynikającymi z Traktatu Trybunał opublikował 
sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich 
Funduszy Rozwoju, roczne sprawozdania specjalne dotyczą-
ce sprawozdań finansowych ponad 50 agencji oraz innych 
organów UE, a także 25 sprawozdań specjalnych na różno-
rodne tematy. Ustalenia sformułowane w sprawozdaniach 
specjalnych streszczono w niniejszym sprawozdaniu. Szcze-
gólną uwagę zwrócono na dwa z nich: jedno dotyczy systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i stanowi przykład tego, w jaki 
sposób prace Trybunału wykraczają poza zagadnienia czysto 
finansowe, a drugie – należące do nowego cyklu sprawozdań 
specjalnych na temat zarządzania finansami i gospodarką – po-
święcone jest pomocy finansowej dla krajów znajdujących się 

w trudnej sytuacji. Ponadto w 2015 r. Trybunał sporządził osiem 
opinii na temat nowych przepisów UE lub zmian legislacyjnych, 
mających znaczne skutki finansowe, w tym opinię dotyczącą 
rozporządzenia ustanawiającego Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych.

Aby prace Trybunału przynosiły efekty, niezbędne jest także 
informowanie partnerów instytucjonalnych na poziomie unij-
nym i krajowym o spostrzeżeniach poczynionych przez kontro-
lerów. W 2015 r. Trybunał jeszcze bardziej zacieśnił współpracę 
z Parlamentem Europejskim i Radą Unii Europejskiej, swoimi 
najważniejszymi partnerami w zakresie zapewniania rozliczal-
ności UE. Trybunał przedstawiał wyniki swoich kontroli coraz 
większej liczbie wyspecjalizowanych komisji Rady i Parlamentu 
Europejskiego, a planując przyszłe prace kontrolne, uwzględ-
niał istotne dla nich zagadnienia. Członkowie Trybunału odbyli 
również wizyty na wysokim szczeblu w państwach członkow-
skich mające na celu wzmocnienie współpracy z krajowymi 
organami władzy, parlamentami i organami kontroli. W 2015 r. 
Trybunał zorganizował dwie godne uwagi konferencje: pierw-
sza, na temat bezpieczeństwa energetycznego UE, odbyła się 
w Brukseli, a druga, dotycząca przyszłości pomocy rozwojowej 
w kontekście przyjęcia nowych celów ONZ w zakresie zrówno-
ważonego rozwoju – w Luksemburgu.

Trybunał przygotował się także do wdrożenia istotnej reformy 
mającej na celu zwiększenie jego zdolności do reagowania na 
zmiany zachodzące stale w Unii Europejskiej. W niniejszym 
sprawozdaniu omówiono niektóre ważne zmiany wprowadzo-
ne w Trybunale, dotyczące sposobu zarządzania kontrolami, 
zasobami oraz relacjami z partnerami instytucjonalnymi. 
Przedstawiono także najważniejsze informacje dotyczące 
zarządzania personelem oraz finansów i wyników osiągniętych 
na przestrzeni ubiegłego roku, a także wyniki kontroli we-
wnętrznych i zewnętrznych przeprowadzonych w tym czasie 
przez Trybunał oraz najnowszą coroczną procedurę udzielania 
absolutorium.

Mam nadzieję, że w sprawozdaniu znajdą Państwo użyteczne 
i interesujące informacje na temat działań, które Trybunał 
podjął w 2015 r. w ramach realizacji swojej misji polegającej 
na przyczynianiu się do poprawy zarządzania finansami UE, 
promowaniu rozliczalności i przejrzystości oraz ochronie inte-
resów finansowych obywateli Unii.

Vítor Manuel da Silva Caldeira 
Prezes

Słowo wstępne Prezesa
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Działalność Trybunału

 • Sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE oraz 
Europejskich Funduszy Rozwoju za rok budżetowy 2014, 
składające się głównie z opinii w ramach poświadczenia 
wiarygodności oraz oceny rezultatów;

 • 52 specjalne sprawozdania roczne przedstawiające 
opinie Trybunału z kontroli finansowej wszystkich agen-
cji i organów UE zlokalizowanych na terenie całej UE, 
a także dwa sprawozdania podsumowujące;

 • 25 sprawozdań specjalnych dotyczących poszcze-
gólnych obszarów budżetowych i kwestii zarządzania, 
takich jak system handlu uprawnieniami do emisji, 
programy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych i pomoc 
podczas kryzysu finansowego;

 • osiem opinii na temat nowych lub zmienionych przepi-
sów unijnych i innych decyzji mających wpływ na zarzą-
dzanie finansami, w tym na temat wniosku dotyczącego 
rozporządzenia w sprawie Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych czy zmienionego rozpo-
rządzenia ustanawiającego Jednolitą Radę ds. Restruktu-
ryzacji i Uporządkowanej Likwidacji;

 • posiedzenia, seminaria i konferencje z udziałem 
partnerów instytucjonalnych, w tym dwie konferencje 
wysokiego szczebla na temat rozliczalności UE, jedna 
na temat bezpieczeństwa dostaw energii, a druga doty-
cząca przyszłości pomocy rozwojowej.

Zarządzanie Trybunałem

 • Trybunał przeprowadził reformę wewnętrzną, mającą 
na celu usprawnienie procesów kontroli i sprawozdaw-
czości oraz osiągnięcie większej elastyczności w zarzą-
dzaniu zasobami.

 • Dokonano znacznego postępu w integracji systemów 
informatycznych służących do zarządzania kontrolami 
i dokumentacją oraz ułatwiających dostęp do informa-
cji dotyczących kontroli za pośrednictwem urządzeń 
przenośnych.

 • W Trybunale podjął pracę nowy członek – Bettina 
Jakobsen z Danii.

 • W dalszym ciągu wdrażano politykę równych szans 
w dziedzinie zarządzania kadrami i rekrutacji.

Siedziba Trybunału w Luksemburgu.
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Sprawozdania z kontroli

Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał to 
zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Są one wyko-
rzystywane do rozliczania – zwłaszcza w ramach corocznej 
procedury udzielania absolutorium – podmiotów zarządza-
jących budżetem UE. Jest to głównie Komisja Europejska, ale 
także inne instytucje i organy UE. W obszarach wydatków 
objętych zarządzaniem dzielonym, takich jak rolnictwo czy 
polityka spójności, ważną rolę odgrywają również państwa 
członkowskie.

Europejski Trybunał Obrachunkowy przygotowuje trzy główne 
rodzaje publikacji:

 • sprawozdania roczne, w których omawiane są głów-
nie wyniki prac związanych z kontrolami finansowy-
mi i kontrolami zgodności w zakresie budżetu Unii 
Europejskiej i Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR), lecz 
także pewne aspekty dotyczące zarządzania budżetem 
i uzyskiwanych wyników. Ponadto osobno publikowane 
są specjalne sprawozdania roczne dotyczące unijnych 
agencji, organów zdecentralizowanych i wspólnych 
przedsięwzięć;

 • sprawozdania specjalne, w których przedstawiane są 
wyniki wybranych kontroli wykonania zadań i kontroli 
zgodności w konkretnych obszarach wydatków lub 
polityki, bądź w odniesieniu do kwestii związanych 
z budżetem lub zarządzaniem;

 • opinie na temat nowych lub zmienionych aktów 
prawnych mających wpływ na zarządzanie finansami 
oraz inne publikacje przekrojowe, sporządzane albo 
z własnej inicjatywy Trybunału, albo na wniosek innych 
instytucji.

Celem Trybunału jest zarządzanie zasobami w sposób zapew-
niający odpowiednią równowagę między różnymi działania-
mi, a jednocześnie uzyskiwanie wiarygodnych rezultatów 
i uwzględnianie w działalności różnych obszarów budżetu UE. 

W 2015 r. Trybunał poświęcił dużą część zasobów na przygoto-
wanie dorocznych poświadczeń wiarygodności, które następ-
nie przedstawił w sprawozdaniach rocznych. Prace wykonane 
w związku z poświadczeniem wiarygodności obejmują dwa 
aspekty, w odniesieniu do których przepisy Traktatu o funkcjo-
nowaniu Unii Europejskiej zobowiązują Trybunał do przedsta-
wienia opinii rocznej: wiarygodność rozliczeń oraz legalność 
i prawidłowość transakcji leżących u ich podstaw. Tam gdzie 
to możliwe Trybunał uwzględnia wyniki prac innych kontrole-
rów – zob. część dotycząca kontroli agencji UE (s. 14) – a także 
oświadczenia kierownictwa w formie rocznych sprawozdań 
z działalności opracowywanych przez dyrektorów generalnych 
Komisji.

Poza kontrolami, do których przeprowadzenia Trybunał 
jest prawnie zobowiązany, kontrolerzy wybierają konkretne 
obszary wydatków lub obszary polityki na podstawie takich 
kryteriów jak ryzyko wystąpienia nieprawidłowości lub niskiej 
wydajności, możliwości wprowadzenia usprawnień i interes 
społeczny. Kontrolerzy dysponują całkowitą niezależnością 
w wyborze tych zagadnień, uwzględniając przy tym opinie 
głównych partnerów instytucjonalnych. W 2015 r. Trybunał 
opublikował 25 sprawozdań specjalnych, sporządzonych 
głównie w następstwie kontroli wykonania zadań. W niniej-
szym sprawozdaniu zawarto podsumowania tych sprawozdań 
(s. 15–33), porządkując je według działów wieloletnich ram 
finansowych (WRF), siedmioletniego cyklu budżetowego UE 
na lata 2014–2020.

Do Trybunału kierowane są także wnioski o wydanie opinii na 
temat nowych lub zmienianych aktów prawnych, które mają 
wpływ finansowy. W 2015 r. Trybunał sporządził osiem opinii 
na temat wniosków w sprawach nowych lub zmienianych 
przepisów lub rozporządzeń (s. 34). W niniejszym sprawo-
zdaniu bardziej szczegółowo przedstawiono opinię na temat 
EFIS, gdyż dobrze ilustruje ona zarówno tematykę, jak i sposób 
oddziaływania opinii Trybunału.

Wszystkie sprawozdania z kontroli i opinie są dostępne na 
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu).
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Wizyty kontrolne w 2015 r.

Znaczna część prac kontrolnych prowadzona była wprawdzie 
w siedzibie Trybunału w Luksemburgu, kontrolerzy przepro-
wadzili też jednak wizyty kontrolne w organach administracji 
państw członkowskich, u innych odbiorców funduszy UE na 
terenie UE i poza jej granicami (w tym także w siedzibach orga-
nizacji zajmujących się przetwarzaniem środków UE, jak np. od-
działy regionalne Europejskiego Banku Inwestycyjnego w Kenii 
i Ugandzie) oraz w innych instytucjach, agencjach i organach 
UE. Dzięki tym wizytom kontrolerzy uzyskali bezpośrednie 
dowody kontroli od podmiotów zajmujących się przetwarza-
niem środków UE, zarządzaniem nimi i ich wypłacaniem oraz 
od beneficjentów końcowych, którzy te środki otrzymali.

Zespoły kontrolne Trybunału z zasady składają się z dwóch 
lub trzech kontrolerów, a wizyty trwają zwykle od kilku dni do 
kilku tygodni. Częstotliwość oraz intensywność prac kontrol-
nych w poszczególnych państwach członkowskich i w krajach 
beneficjentach zależy od rodzaju kontroli oraz, w odpowied-
nich przypadkach, od doboru próby transakcji. Liczba wizyt 
kontrolnych w poszczególnych krajach może być zatem różna 
i zmieniać się z roku na rok. Wizyty kontrolne na terytorium UE 
często odbywają się we współpracy z najwyższymi organami 
kontroli danego państwa członkowskiego.

W 2015 r. kontrolerzy Trybunału spędzili na wizytach kontro-
lnych 4 310 dni – zarówno w państwach członkowskich, jak 
i poza obszarem Unii – gromadząc dowody na potrzeby spra-
wozdań rocznych i w ramach wybranych zadań kontrolnych 

(sprawozdania specjalne). Ponadto kontrolerzy spędzili wiele 
czasu, przeprowadzając kontrole w instytucjach UE w Brukseli 
i Luksemburgu, a także w siedzibach zdecentralizowanych 
agencji i organów na terenie UE. Kontrolerzy Trybunału spędzili 
na wizytach kontrolnych mniej dni niż w roku 2014. Świadczy 
to o większej wydajności pracy i zwiększonym wykorzystaniu 
takich technologii jak bezpieczna wymiana danych i dokumen-
tów, a także wideokonferencje.

Wykrywanie nadużyć finansowych

Wprawdzie celem kontroli nie jest konkretnie poszukiwanie 
nadużyć finansowych, Trybunał wykrywa jednak przypadki, 
w których zachodzi podejrzenie wystąpienia nieprawidłowości 
lub nadużycia finansowego. Trybunał współpracuje z Europej-
skim Urzędem ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) 
w zakresie zwalczania nadużyć finansowych przynoszących 
szkodę budżetowi UE. Przekazuje on do OLAF-u informacje 
o wszelkich podejrzeniach nadużycia, korupcji lub innych nie-
legalnych działań mających wpływ na interesy finansowe UE, 
które wykrywa on w trakcie prac kontrolnych. Sprawami tymi 
następnie zajmuje się OLAF, który podejmuje decyzję co do 
tego, czy w danej sprawie będzie prowadzone dalsze docho-
dzenie, a jeśli to konieczne – współpracuje także z organami 
państw członkowskich. W 2015 r. Trybunał przekazał do OLAF-u 
informacje o 27 przypadkach podejrzenia nadużycia (w 2014 r. 
było ich 16) wykrytych w trakcie prac nad poświadczeniem 
wiarygodności za lata budżetowe 2014 i 2015, a także w ramach 
innych zadań kontrolnych.
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Sprawozdania roczne za 2014 r.

W 2015 r. większość prac Trybunału związanych z kontrolami 
finansowymi oraz kontrolami zgodności dotyczyła badania 
wykonania budżetu UE za rok 2014, w tym badania około 1 200 
transakcji ze wszystkich obszarów wydatków. W dniu 10 li-
stopada 2015 r. opublikowano sporządzone na ich podstawie 
sprawozdanie roczne za 2014 r., które zostało przedstawione 
w pełni partnerom Trybunału, takim jak Parlament Europejski 
i Komisja Kontroli Budżetowej (CONT) Parlamentu Europej-
skiego, Rada Unii Europejskiej (Rada do spraw Gospodarczych 
i Finansowych), parlamenty i rządy krajowe, a także media.

Głównym celem sprawozdania rocznego jest przedstawienie 
ustaleń i wniosków, które będą pomocne dla Parlamentu 
Europejskiego, Rady i opinii publicznej w ocenie jakości 
zarządzania finansami UE. W sprawozdaniu za 2014 r. Trybunał 
poświadczył wiarygodność sposobu wykorzystania środków 
UE w minionym roku i zwrócił szczególną uwagę na obszary, 
w których stwierdzono najwyższe ryzyko ich nieprawidłowego 
wydatkowania. Trybunał zbadał również, dlaczego doszło do 
wystąpienia błędów, i sformułował użyteczne zalecenia w celu 
zapewnienia większej racjonalności pod względem kosztów.

Struktura sprawozdania rocznego za 2014 r. została zaktu-
alizowana, tak aby zwiększyć jego użyteczność dla czytelni-
ków. Rozdziały odpowiadają teraz działom wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020. Najistotniejszym elementem 
sprawozdania jest poświadczenie wiarygodności. Trybu-
nał przedstawił w nim swoją opinię na temat tego, w jakim 
stopniu roczne sprawozdanie finansowe UE jest wiarygodne 
i w jakim stopniu transakcje po stronie dochodów i wydatków 
są zgodne z obowiązującymi przepisami. Ponadto Trybunał 
dokonał szczegółowej oceny każdego z głównych obszarów 
działalności UE i przedstawił większą ilość informacji na temat 
zarządzania budżetem i finansami. W sprawozdaniu zamiesz-
czono także informacje na temat wykonania budżetu UE oraz 
sprawozdawczości Komisji na temat osiągniętych wyników, 
zwłaszcza w odniesieniu do postępów w realizacji celów strate-
gii „Europa 2020”.

Wydatki UE w 2014 r. 
wyniosły 

142,5 mld euro 
= niemal 300 euro 

na każdego obywatela Prezes Trybunału Vítor Caldeira przedstawia sprawozdanie roczne za 
2014 r. w Parlamencie Europejskim.
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Sprawozdanie roczne za 2014 r. – 
najważniejsze wnioski

 � Sprawozdanie finansowe UE za 2014 r. zostało zaapro-
bowane i ocenione jako wiarygodne.

 � Dochody za 2014 r. są legalne i prawidłowe.

 � W płatnościach za 2014 r. wystąpił istotny poziom 
błędu.

Wnioski i zalecenia

 � Sprawozdanie finansowe UE za 2014 r. zostało przygoto-
wane poprawnie i zgodnie z międzynarodowymi stan-
dardami. Daje ono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji. 
W związku z tym Trybunał był w stanie ponownie wydać 
opinię bez zastrzeżeń na temat jego wiarygodności. 
Jednocześnie Trybunał wydał jednak negatywną opinię 
na temat prawidłowości płatności.

 � W odniesieniu do płatności za 2014 r. szacowany 
poziom błędu – stanowiący miarę poziomu nieprawi-
dłowości – wynosi 4,4%, a więc jest zbliżony do szaco-
wanego poziomu błędu z 2013 r. (4,5%) i utrzymuje się 
powyżej progu istotności wynoszącego 2%.

 � Trybunał wykrył taki sam szacowany poziom błędu 
(4,6%) w przypadku wydatków objętych zarządzaniem 
dzielonym z państwami członkowskimi, jak w przy-
padku wydatków zarządzanych bezpośrednio przez 
Komisję. Najwyższe poziomy błędu wystąpiły w wy-
datkach w ramach działów „Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna” (5,7%) i „Konkurencyjność na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia” (5,6%). 
Najniższy szacowany poziom błędu wystąpił w wydat-
kach administracyjnych (0,5%).

 � Istnieje wyraźna zależność pomiędzy rodzajem wydat-
ków a poziomem błędu. Oszacowany przez Trybunał 

poziom błędu w programach zwrotu poniesionych 
wydatków (5,5%), w ramach których UE zwraca kwalifiko-
walne koszty kwalifikowalnych działań na podstawie ze-
stawień poniesionych wydatków przedstawionych przez 
beneficjentów, jest dwa razy wyższy niż w przypadku 
programów opartych na uprawnieniach do płatności 
(2,7%), w ramach których płatności dokonuje się pod 
warunkiem spełnienia określonych wymogów, a nie na 
zasadzie zwrotu kosztów.

 � Działania naprawcze podjęte przez organy państw 
członkowskich i Komisję miały pozytywny wpływ na 
szacowany poziom błędu. Gdyby nie podjęto tego 
rodzaju działań, ogólny szacowany poziom błędu 
wyniósłby 5,5%. Komisja wciąż może jeszcze ulep-
szyć swoją ocenę ryzyka i wzmocnić wpływ działań 
naprawczych.

 � Komisja, organy państw członkowskich lub niezależni 
kontrolerzy mogliby zapobiec powstaniu znacznej 
części błędów lub je wykryć i skorygować przed ich 
wystąpieniem, gdyby wykorzystali w tym celu wszyst-
kie dostępne informacje.

 � Kwoty pozostające do zapłaty w bieżącym roku 
i w kolejnych latach są wciąż bardzo wysokie. Komisja 
zdecydowanie powinna podjąć kroki w celu rozwiąza-
nia tego utrzymującego się problemu. W przypadku 
niektórych państw członkowskich zaległe niewykorzy-
stane środki stanowią znaczną część ogólnych wydat-
ków publicznych.

 � Dziesięcioletni okres obowiązywania strategii „Europa 
2020” nie pokrywa się z siedmioletnimi cyklami budże-
towymi UE (2007–2013 i 2014–2020). W swoich progra-
mach i umowach o partnerstwie państwa członkowskie 
nie przywiązują wystarczającej wagi do osiągania 
celów strategii „Europa 2020”. Obie te kwestie ograni-
czają zdolność Komisji do monitorowania osiągniętych 
wyników i wkładu budżetu UE w realizację strategii 
„Europa 2020” oraz do prowadzenia sprawozdawczości 
w tym zakresie.

 � Zbliżający się przegląd śródokresowy wieloletnich ram 
finansowych na lata 2014–2020 ma zasadnicze znacze-
nie dla zarządzania wydatkami UE. Komisja powinna 
niezwłocznie przeanalizować obszary, w których 
utrzymują się wysokie poziomy błędu, i ocenić moż-
liwości ograniczenia tych poziomów, kładąc jednocze-
śnie większy nacisk na osiąganie wyników w zakresie 
wydatków.

Trybunał Obrachunkowy wzywa 
do przyjęcia nowego podejścia do 
inwestowania i wydatkowania 
środków unijnych.
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Wnioski
z kontroliKwoty objęte kontrolą i szacowany poziom błęduObszar wydatkowania

Administracja

Globalny wymiar Europy

Konkurencyjność na rzecz 
wzrostu gospodarczego
i zatrudnienia

Spójność gospodarcza, 
społeczna i terytorialna

Zasoby naturalne

0 4020 60

3,6%

5,7%

5,6%

2,7%

0,5%

57,5 mld EUR

55,7 mld EUR

13,0
mld EUR

7,4
mld EUR

8,8
mld EUR

mld EUR

Wystąpił 
istotny poziom 
błędu

Nie wystąpił 
istotny poziom 
błędu

Wyniki badania transakcji w poszczególnych obszarach wydatkowania UE w 2014 r.

Tabela pochodzi z publikacji „Kontrola UE za 2014 r. w skrócie” dostępnej na stronie Trybunału 
(eca.europa.eu/en/euauditinbrief-2014).
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Sprawozdanie roczne dotyczące 
Europejskich Funduszy Rozwoju (EFR) za 
2014 r.

 � W dochodach nie wystąpił błąd.

 � W przypadku płatności stwierdzono istotny poziom błędu.

Europejskie Fundusze Rozwoju to instrument pomocy Unii Eu-
ropejskiej w zakresie współpracy na rzecz rozwoju z państwa-
mi Afryki, Karaibów i Pacyfiku (AKP) oraz krajami i terytoriami 
zamorskimi (KTZ). Są one finansowane przez państwa człon-
kowskie. Zarządza nimi Komisja Europejska, poza zakresem 
budżetu UE, a w przypadku niektórych rodzajów pomocy – Eu-
ropejski Bank Inwestycyjny (EBI).

Trybunał uznał sprawozdanie finansowe dotyczące EFR za 
2014 r. za wiarygodne. Po stronie dochodów nie wystąpił istot-
ny poziom błędu, natomiast po stronie płatności poziom błędu 

jest szacowany na 3,8%. Podobnie jak w poprzednich latach 
Trybunał stwierdził uchybienia w kontrolach ex ante. Błędy 
związane z nieprzestrzeganiem procedur udzielania zamówień 
i brakiem dokumentów poświadczających poniesione wydatki 
składają się na niemal dwie trzecie szacowanego poziomu 
błędu.

Trybunał publikuje sprawozdanie roczne dotyczące EFR wraz 
ze sprawozdaniem rocznym dotyczącym budżetu UE. Sprawo-
zdania są dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.
europa.eu).

Budżet EFR na 2014 r. = 

3,1 mld euro
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Specjalne sprawozdania roczne za 
2014 r.

Budżety wszystkich agencji, organów i wspólnych przedsię-
wzięć UE na 2014 r. wyniosły ogółem około 4 mld euro, czyli 
około 3% budżetu UE na 2014 r.

Agencje, inne organy i wspólne przedsięwzięcia UE wykonują 
określone zadania w imieniu UE. Są one zlokalizowane na tere-
nie całej UE. Działają w wielu obszarach takich jak bezpieczeń-
stwo, zdrowie, badania naukowe, finanse, migracja i transport. 
Każde z nich ma określony mandat oraz swój własny zarząd, 
dyrekcję, personel i budżet.

W 2015 r. Trybunał opublikował 52 specjalne sprawozdania 
roczne za rok budżetowy 2014. Dotyczyły one 41 unijnych 
agencji zdecentralizowanych, agencji wykonawczych i in-
nych organów, ośmiu europejskich wspólnych przedsię-
wzięć badawczych, a także Szkół Europejskich, Wspólnego 
Przedsiębiorstwa Galileo w stanie likwidacji i infrastruktury 
łączności „Sisnet”. Dodatkowo Trybunał opublikował dwa 
sprawozdania podsumowujące, w których przedstawił wyniki 
kontroli w tym obszarze – jedno dotyczące agencji i innych 
organów, a drugie – wspólnych przedsięwzięć badawczych. Te 
dwa sprawozdania zostały przedłożone przewodniczącemu 
Parlamentu Europejskiego, Komisji Kontroli Budżetowej Parla-
mentu Europejskiego, Radzie do Spraw Ogólnych i Komitetowi 
Budżetowemu Rady.

W 2014 r. po raz pierwszy roczne sprawozdanie finansowe każ-
dej z 33 agencji zdecentralizowanych i innych organów podle-
gało niezależnym audytom przeprowadzanym przez prywatną 
firmę audytorską. Formułując własne opinie na temat tych 
sprawozdań, Trybunał uwzględnił wyniki prac tych firm oraz 
działania podjęte przez jednostki kontrolowane w odpowie-
dzi na ustalenia audytora. Kontrole sprawozdań finansowych 

pozostałych agencji i wspólnych przedsięwzięć zostały prze-
prowadzone w całości przez kontrolerów Trybunału.

Stwierdzili oni, że wszystkie agencje, inne organy i wspólne 
przedsięwzięcia sporządziły wiarygodne sprawozdania finan-
sowe za 2014 r. Ich transakcje były legalne i prawidłowe, z wy-
jątkiem transakcji przedsiębiorstw Artemis (systemy wbudowa-
ne) i ENIAC (nanoelektronika) oraz Wspólnego Przedsięwzięcia 
ECSEL (podzespoły i układy elektroniczne). Brak wystarczającej 
pewności uzyskanej na podstawie strategii kontroli ex post 
w przypadku wspólnych przedsiębiorstw Artemis i ENIAC oraz 
Wspólnego Przedsięwzięcia ECSEL spowodował, że sformuło-
wano opinie z zastrzeżeniem. Zasadniczo agencje po raz kolej-
ny ulepszyły swoje procedury, podejmując działania napraw-
cze w odpowiedzi na uwagi zgłoszone przez Trybunał w latach 
poprzednich. Specjalne sprawozdania roczne Trybunału, wraz 
z dwoma sprawozdaniami podsumowującymi wyniki kontroli 
agencji, innych organów i wspólnych przedsięwzięć za 2014 r., 
są dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu).

52 specjalne  
sprawozdania 

roczne
dotyczące agencji, innych 

organów i wspólnych 
przedsięwzięć UE 

zlokalizowanych na 
terenie całej UE

Siedziba główna Europolu w Hadze w Niderlandach.
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Publikacja sprawozdania specjalnego
w 23 językach urzędowych wraz
z odpowiedziami jednostek kontrolowanych.

04

03

05

06

02

01

PUBLIKACJA

PRZYJĘCIE 
SPRAWOZDANIA

Zatwierdzenie sprawozdania 
na szczeblu izby kontroli lub 
całego Trybunału.

UZGODNIENIE 
Potwierdzenie faktów i ustaleń we 
współpracy z jednostką kontrolowaną.

PROJEKT
SPRAWOZDANIA

Jasna i uporządkowana prezentacja głównych ustaleń
i wniosków. Sformułowanie zaleceń.

PRACE
W TERENIE

Gromadzenie dowodów w siedzibie Komisji oraz w państwach członkowskich
i krajach beneficjentach przez zespoły multidyscyplinarne.

PLANOWANIE
KONTROLI

Ocena użyteczności i wykonalności planowanej kontroli.
Określenie zakresu, celów, podejścia, metodyki oraz harmonogramu kontroli.

Najważniejsze etapy w wybranych kontrolach wykonania zadań lub kontrolach zgodności

Sprawozdania specjalne 
opublikowane w 2015 r.

Oprócz sprawozdań rocznych i specjalnych sprawozdań rocz-
nych Trybunał przez cały rok publikuje sprawozdania specjalne 
prezentujące wyniki kontroli wykonania zadań i kontroli zgod-
ności dotyczących wybranych obszarów budżetowych lub 
kwestii zarządzania. Trybunał wybiera i opracowuje te zadania 
kontrolne w taki sposób, aby miały one jak największe oddzia-
ływanie, co pozwala na optymalne wykorzystanie zasobów 
Trybunału. Kontrole wykonania zadań często dotyczą kilku lat 
budżetowych, a ich złożony przedmiot sprawia, że mogą trwać 
ponad rok.

Sprawozdania specjalne Trybunału w 2015 r. dotyczyły zagad-
nień związanych z ogólnymi celami UE w zakresie osiągania 
wartości dodanej i wzrostu gospodarczego oraz odpowiedzi 
UE na wyzwania globalne, takie jak stabilność finansów pu-
blicznych oraz środowisko i zmiana klimatu.

Krótkie podsumowania wszystkich 25 sprawozdań specjalnych 
opublikowanych przez Trybunał w 2015 r. uporządkowano 
zgodnie z odpowiednimi działami WRF.
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 • Śródlądowy transport wodny w Europie: od 2001 r. nie 
odnotowano znaczącego wzrostu udziału w przewo-
zach ani istotnej poprawy żeglowności (nr 1/2015) – 
Kontrolerzy ocenili, czy projekty współfinansowane 
z budżetu UE w sposób skuteczny przyczyniły się do 
wzrostu udziału śródlądowego transportu wodnego 
towarów w przewozach i poprawy żeglowności oraz czy 
unijne strategie w tym zakresie były spójne i oparte na 
odpowiednich i wyczerpujących analizach.

Kontrola wykazała, że z uwagi na niewyeliminowanie 
wąskich gardeł osiągnięto jedynie niewielki postęp w tej 
dziedzinie. Projekty współfinansowane przez UE nie 
zostały wdrożone w sposób skuteczny, zaś śródlądowy 
transport wodny nie zyskał na znaczeniu jako alterna-
tywa dla transportu drogowego, a warunki żeglugowe 
nie poprawiły się. Państwa członkowskie nie poświęcały 
wiele uwagi śródlądowym drogom wodnym, mimo że 
Komisja nadała im priorytetowe znaczenie. Państwa 
członkowskie położone wzdłuż głównych korytarzy 
wodnych nie dysponowały spójną, ogólną strategią, 
a w strategiach unijnych nie uwzględniono w dosta-
tecznym stopniu kwestii utrzymania rzek ani zagadnień 
politycznych i środowiskowych. Państwa członkowskie 
powinny traktować priorytetowo projekty dotyczące 
śródlądowych dróg wodnych, które w najkrótszym 
okresie mogą przynieść największe korzyści, a Komisja 
powinna skupić się na finansowaniu projektów, w ra-
mach których opracowano szczegółowe plany wyelimi-
nowania wąskich gardeł.

W latach 2007–2013 unijne projekty z zakresu śródlądo-
wego transportu wodnego otrzymały dofinansowanie 
w wysokości 1,3 mld euro w ramach transeuropejskiego 
instrumentu sieci transportowej, Europejskiego Fundu-
szu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności.
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Konkurencyjność na rzecz wzrostu 
gospodarczego i zatrudnienia

13%

Inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu 
społecznemu

Na inteligentny wzrost sprzyjający włączeniu społecznemu przy-
pada największa część wydatków z budżetu UE. Obejmuje on dwa 
obszary: konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarczego i za-
trudnienia oraz spójność gospodarczą, społeczną i terytorialną.

Konkurencyjność na rzecz wzrostu gospodarcze-
go i zatrudnienia obejmuje finansowanie na rzecz 
transeuropejskich sieci energetycznych, transpor-
towych i telekomunikacyjnych, rozwoju przedsię-

biorstw, badań i innowacji, edukacji i szkoleń, polityki społecznej 
itd. Planowane wydatki w tym obszarze na lata 2014–2020 stanowią 
13% ogólnego budżetu UE na cały okres programowania i wynoszą 
143 mld euro. Budżet na 2015 r. wynosił 15,7 mld euro.
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 • Czy wsparcie finansowe UE jest odpowiednie 
w stosunku do potrzeb mikroprzedsiębiorców? 
(nr 8/2015) – W ramach kontroli Trybunał ocenił, czy 
dzięki wsparciu finansowemu ze środków Europejskiego 
Funduszu Społecznego (EFS) i europejskiego instrumen-
tu mikrofinansowego Progress (EPMF) uwzględnione 
zostały potrzeby mikroprzedsiębiorców.

W wyniku kontroli stwierdzono uchybienia w planowa-
niu i opracowaniu koncepcji wsparcia finansowego ze 
środków EFS, a także brak wystarczającego, wiarygod-
nego systemu monitorowania osiągniętych wyników. 
Ani Komisja Europejska, ani państwa członkowskie nie 
dysponowały informacjami porównawczymi na temat 
kosztów administracyjnych w podziale na państwa 
członkowskie lub na mechanizmy finansowania. Kwestie 
te mogą mieć negatywny wpływ na skuteczność unijne-
go wsparcia finansowego na rzecz mikroprzedsiębior-
ców. Podczas opracowywania koncepcji instrumentów 
finansowania oraz przygotowywania programów opera-
cyjnych, które przewidują unijne wsparcie finansowe dla 
mikroprzedsiębiorców, państwa członkowskie powinny 
przeprowadzać ocenę potrzeb. Komisja powinna uzależ-
nić korzystanie przez państwa członkowskie z instru-
mentów finansowych w ramach EFS od wprowadzenia 
solidnych systemów zarządzania ryzykiem.

Mikrofinansowanie dotyczy na ogół kwot poniżej 
25 000 euro, a często poniżej 10 000 euro. Szacuje się, 
że całkowite zapotrzebowanie na finansowanie na tym 
poziomie w państwach członkowskich UE wynosi ponad 
12 mld euro. W sprawozdaniu opisano na przykład 
dofinansowanie w wysokości 5 000 euro na rozbudo-
wę miejskiego kiosku czy 9 500 euro na budowę placu 
zabaw dla dzieci i otwarcie sklepu odzieżowego.

 • Zwiększenie bezpieczeństwa dostaw energii poprzez 
rozwój wewnętrznego rynku energii – konieczność 
podjęcia dalszych działań (nr 16/2015)– W sprawo-
zdaniu skupiono się na pytaniu, czy wdrożenie działań 
z zakresu polityki dotyczącej wewnętrznego rynku 
energii oraz wydatki UE na infrastrukturę energetyczną 
przyczyniły się do skutecznego zapewnienia korzyści 
w zakresie bezpieczeństwa dostaw energii.

W wyniku kontroli stwierdzono, że infrastruktura ener-
getyczna w Europie zasadniczo nie jest jeszcze przy-
gotowana do obsługi w pełni zintegrowanych rynków, 
w związku z czym nie zapewnia obecnie faktycznego 
bezpieczeństwa dostaw energii. Wsparcie finansowe 
z budżetu UE na rzecz infrastruktury energetycznej 
stanowiło jedynie niewielki wkład w wewnętrzny rynek 
energii i bezpieczeństwo dostaw energii. Komisja 
Europejska powinna wskazać te elementy infrastruktury 
energetycznej w UE, które nie są aktywnie użytkowane, 
oraz współpracować z państwami członkowskimi w celu 
likwidacji przeszkód w ich wykorzystaniu na wewnętrz-
nym rynku energii. Ponadto Komisja powinna rozważyć 
nowe sposoby udostępniania energii z jednego pań-
stwa członkowskiego odbiorcom z innych krajów.

Wewnętrzny rynek energii powinien umożliwiać 
swobodny przepływ gazu i energii elektrycznej oraz 
handel nimi na całym obszarze UE. W latach 2007–2013 
z budżetu UE na infrastrukturę energetyczną przekaza-
no 3,7 mld euro, a oczekuje się, że w latach 2014–2020 
na ten cel zostanie dodatkowo przyznane 7,4 mld euro. 
W sprawozdaniu zaznaczono, że unijny cel polegający 
na utworzeniu wewnętrznego rynku energii do 2014 r. 
nie został osiągnięty.
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społecznemu

Obszar spójności gospodarczej, społecznej i teryto-
rialnej obejmuje politykę regionalną, której celem jest 
pomoc najsłabiej rozwiniętym krajom i regionom UE 
w osiągnięciu poziomu rozwoju pozostałych krajów 

UE, poprawa konkurencyjności wszystkich regionów i rozwój 
współpracy pomiędzy nimi.

Wydatki w obszarze spójności planowane na lata 2014–2020 
stanowią 34% budżetu UE na cały okres programowania i wynoszą 
367 mld euro. Budżet na 2015 r. wynosił 51,1 mld euro.

 • Należy zintensyfikować wysiłki zmierzające do 
rozwiązania problemów dotyczących zamówień 
publicznych w obszarze unijnej polityki spójności 
(nr 10/2015) – W sprawozdaniu zbadano, czy Komisja 
i państwa członkowskie podejmują właściwe i skuteczne 
działania w celu wyeliminowania błędów w zamówie-
niach publicznych w obszarze spójności.

Kontrola wykazała powszechne, utrzymujące się pro-
blemy dotyczące sposobu udzielania zamówień przez 
organy administracji publicznej w całej UE. Chociaż 
Komisja i państwa członkowskie zaczęły reagować na te 
problemy, w dalszym ciągu pozostaje wiele do zrobienia. 
Poważne błędy skutkowały brakiem uczciwej konkuren-
cji lub udzielaniem zamówień podmiotom innym niż 
te, które przedstawiły najlepsze oferty. Systematyczne 
analizy prowadzone są w bardzo ograniczonym zakresie, 
brakuje też wystarczająco szczegółowych, wiarygodnych 
i spójnych danych dotyczących charakteru i zakresu 
błędów. W wyniku kontroli zalecono zawieszenie płatno-
ści na rzecz określonych państw członkowskich na lata 
2014–2020, jeżeli sytuacja w tym zakresie nie poprawi się 
do końca 2016 r.

W latach 2007–2013 za pośrednictwem Europejskiego 
Funduszu Rozwoju Regionalnego (EFRR), Funduszu Spój-
ności oraz Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) 
na wydatki w obszarze polityki regionalnej przeznaczo-
no kwotę 349 mld euro. Znaczna część tych środków 
wydatkowana jest w drodze zamówień publicznych. 
Błędy stwierdzono w około 40% projektów, w których 
zamówienia publiczne były przedmiotem kontroli 
przeprowadzonych na potrzeby sprawozdań rocznych 
Trybunału Obrachunkowego za lata 2009–2013.
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 • Wsparcie UE na rzecz oczyszczalni ścieków komu-
nalnych w dorzeczu Dunaju – konieczne są dalsze 
działania, aby pomóc państwom członkowskim 
w realizacji celów polityki UE w zakresie gospoda-
rowania ściekami (nr 2/2015) – Trybunał zbadał, czy 
wydatki z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regional-
nego i Funduszu Spójności skutecznie przyczyniły się 
do osiągnięcia przez państwa członkowskie położone 
w dorzeczu Dunaju celów unijnej polityki w zakresie 
gospodarowania ściekami.

Kontrola wykazała, że chociaż wydatki unijne w zasad-
niczy sposób przyczyniły się do poczynienia postępów 
przez Republikę Czeską, Węgry, Rumunię i Słowację, 
we wszystkich tych państwach wystąpiły opóźnienia 
w zapewnieniu zgodności z przepisami i w wydatko-
waniu dostępnych środków UE. Mimo że ogólnie ścieki 
były oczyszczane w odpowiedni sposób, występowały 
niekiedy uchybienia, jeśli chodzi o sposób wykorzystania 
osadu ściekowego i w przypadku wystąpienia przelewów 
burzowych. Jedna trzecia oczyszczalni była zbyt duża, 
a kwestia ich trwałości finansowej budziła wątpliwości. 
Skontrolowane państwa wykorzystywały dostępne środki 
UE powoli, ryzykując tym samym utratę dofinansowania 
unijnego lub stwarzając konieczność pozyskania dodatko-
wego wsparcia ze środków krajowych. Komisja powinna 
wzmocnić wymogi dotyczące sprawozdawczości, a pań-
stwa członkowskie powinny wprowadzić przepisy prawne 
w celu zapewnienia bezzwłocznego podłączania do 
publicznej sieci kanalizacyjnej. Komisja i państwa człon-
kowskie powinny ustalić kryteria w zakresie wszystkich 
sposobów wykorzystania osadów ściekowych i zapewnić 
solidny system monitorowania zanieczyszczeń.

Dorzecze Dunaju stanowi największe dorzecze w Euro-
pie. W okresach programowania 2000–2006 i 2007–2013 
wkład UE na rzecz projektów w zakresie oczyszczania 
ścieków w czterech skontrolowanych państwach człon-
kowskich wyniósł 7,9 mld euro.

 • Jakość wód w dorzeczu Dunaju – poczyniono postępy 
we wdrażaniu ramowej dyrektywy wodnej, lecz ko-
nieczne jest podjęcie dalszych działań (nr 23/2015) – 
Trybunał ocenił, czy wdrożenie ramowej dyrektywy 
wodnej przez Republikę Czeską, Węgry, Rumunię 
i Słowację doprowadziło do poprawy jakości wód po-
wierzchniowych w dorzeczu Dunaju.

Kontrola wykazała, że od 2004 r. osiągnięto jedynie 
niewielką poprawę jakości wód na tym obszarze. Jako 
główny powód ograniczonych postępów podano fakt, 
że państwa nie wykazały się ambicją w swoich planach 
gospodarowania. Kontrolerzy wskazali na brak działań 
ukierunkowanych na jednolite części wód o niezadowa-
lającej jakości. Wystąpiły także niedociągnięcia, w wy-
niku których w systemach monitorowania brakowało 
danych dotyczących zarówno rodzaju, jak i źródeł zanie-
czyszczeń, co było przyczyną niespełnienia wymogów 
w przypadku jednolitej części wód. Ponadto państwa 
członkowskie wyłączyły znaczącą liczbę jednolitych czę-
ści wód z obowiązku dotrzymania istotnych terminów 
bez należytego uzasadnienia. Zalecenia obejmowały 
udoskonalenie systemów monitorowania i diagnostyki, 
wzmocnienie kryteriów kontroli oraz zwrócenie uwagi 
na opłaty i opodatkowanie jako czynniki zniechęcające 
do emisji.

W latach 2007–2013 z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego / Funduszu Spójności przekazano pań-
stwom członkowskim w dorzeczu Dunaju środki w wy-
sokości 6,35 mld euro na oczyszczanie ścieków. W tym 
samym okresie rolnicy wdrażający środki rolnośrodo-
wiskowe otrzymali łącznie 6,39 mld euro w ramach 
rekompensat z Europejskiego Funduszu Rolnego na 
rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
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 • Europejska gwarancja dla młodzieży: rozpoczęto 
wdrażanie, lecz wciąż istnieją zagrożenia (nr 3/2015) – 
W sprawozdaniu oceniono, czy Komisja udzieliła 
państwom członkowskim odpowiedniego wsparcia we 
wprowadzaniu gwarancji dla młodzieży, oraz przeana-
lizowano potencjalne zagrożenia dla wdrożenia tego 
systemu.

W ramach kontroli wskazano trzy główne zagrożenia dla 
skutecznego wdrożenia inicjatywy „unijna gwarancja 
dla młodzieży”: adekwatność całkowitego finanso-
wania, definicja „oferty dobrej jakości” oraz sposób, 
w jaki Komisja monitoruje rezultaty programu i pro-
wadzi sprawozdawczość w tym zakresie. Komisja we 
właściwym czasie zapewniła państwom członkowskim 
odpowiednie wsparcie przy ustanawianiu systemu 
gwarancji dla młodzieży. Nie przeprowadziła jednak 
oceny oddziaływania obejmującej przewidywane koszty 
i korzyści, choć stanowi to standardową procedurę. Ko-
misja zwróciła się wprawdzie do państw członkowskich, 
by wraz z planami wdrożenia gwarancji dla młodzieży 
przekazały szacunki dotyczące kosztów planowanych 
działań, jednak w niektórych odpowiedziach brakowało 
istotnych informacji, a w żadnej z nich nie przedsta-
wiono szacunkowych kosztów niezbędnych reform 
strukturalnych.

Program gwarancji dla młodzieży ustanowiono 
w czerwcu 2013 r. w odpowiedzi na pogarszającą się 
sytuację młodych bezrobotnych osób, którą pogłębił 
kryzys gospodarczo-finansowy. W latach 2014–2020 
program będzie współfinansowany w łącznej kwocie 
12,7 mld euro z budżetu UE za pośrednictwem Europej-
skiego Funduszu Społecznego i specjalnej Inicjatywy na 
rzecz zatrudnienia ludzi młodych.

 • Wsparcie Komisji na rzecz grup zadaniowych ds. mło-
dzieży: udane przekierowanie finansowania z EFS, lecz 
niewystarczający nacisk na rezultaty (nr 17/2015) – 
W sprawozdaniu oceniono, czy przy przekierowaniu 
finansowania z EFS skorzystano z propozycji przygoto-
wanych w 2012 r. przez grupy zadaniowe ds. młodzieży, 
dotyczących sposobów szybszego i skuteczniejszego 
osiągnięcia rezultatów korzystnych dla młodych bezro-
botnych poprzez wydatki z EFS.

Kontrola wykazała, że utworzonym przez Komisję 
Europejską grupom zadaniowym ds. młodzieży udało 
się co prawda przekierować środki finansowe na rzecz 
wsparcia osób młodych, ale sformułowały one jedynie 
ograniczoną liczbę propozycji w tym zakresie. Komi-
sja zapewniała doradztwo państwom członkowskim, 
lecz jej wsparcie było ograniczone z uwagi na poziom 
i jakość dostępnych informacji. Choć inicjatywa ta 
doprowadziła do przeprogramowania Europejskiego 
Funduszu Społecznego i realokacji środków w jego 
ramach, przeprowadzone przez Komisję oceny zmian 
w programach operacyjnych skupiały się głównie na ich 
oddziaływaniu na budżet. W sytuacji gdy możliwe jest, 
że obietnice nie pokryją się z realnymi możliwościami 
Komisji, należy dopilnować, by oczekiwania wobec tego 
rodzaju inicjatyw były na odpowiednim poziomie.

Komisja powołała grupy zadaniowe ds. młodzieży 
w 2012 r. w ramach inicjatywy „Szanse dla młodzieży”. 
W skład grup weszli eksperci krajowi i eksperci Komisji 
w ośmiu państwach członkowskich o najwyższej stopie 
bezrobocia młodzieży. W ramach inicjatywy polegającej 
na powołaniu grup zadaniowych ds. młodzieży wyko-
rzystano finansowanie w wysokości niemal 10 mld euro 
z Europejskiego Funduszu Społecznego, które było na-
dal dostępne w odnośnych państwach członkowskich.
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naturalne

Ten dział budżetu obejmuje wspólną politykę rolną 
i politykę rybołówstwa UE oraz działania w dziedzi-
nie rozwoju obszarów wiejskich i środowiska. Trzy 
czwarte wydatków związanych jest z płatnościami 

bezpośrednimi dla rolników i wsparciem rynków rolnych. Jedną 
piątą wydatków przeznacza się na rozwój obszarów wiejskich.

Planowane wydatki lata 2014–2020 stanowią prawie 39% ogólnego 
budżetu UE na cały okres programowania i wynoszą 417 mld euro. 
Budżet na 2015 r. wynosił 56 mld euro.

 • W jakim stopniu pomoc techniczna przyczyniła się 
do osiągnięcia celów w zakresie rolnictwa i rozwoju 
obszarów wiejskich? (nr 4/2015) – Trybunał zbadał 
wykorzystanie środków pomocy technicznej w zakre-
sie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich w okresie 
programowania 2007–2013. Nacisk położono na prawi-
dłowość, skuteczność i wydajność tego finansowania 
w Komisji i w państwach członkowskich.

W wyniku kontroli stwierdzono, że ani Komisja Europej-
ska, ani państwa członkowskie nie były w stanie wyka-
zać, w jakim stopniu wykorzystanie pomocy technicznej 
w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich 
przyczyniło się do większej skuteczności budżetowej 
i osiągnięcia głównych celów wspólnej polityki rolnej. 
Sieci obszarów wiejskich, które mają na celu zintensyfi-
kowanie współpracy i wymiany wiedzy oraz wspieranie 
innowacji w sektorze rolnictwa, stanowią odpowiednie 
narzędzie udzielania pomocy technicznej. W większo-
ści przypadków zasoby przeznaczone na rozwijanie 
zdolności instytucjonalnych wykorzystywano jednak do 
tego, by podreperować ogólne budżety administracyj-
ne. Komisja powinna wyraźnie określić zakres i sposoby 
korzystania przez państwa członkowskie z pomocy 
technicznej na rzecz rozwoju obszarów wiejskich i ściśle 
monitorować proces jej wdrażania.

Państwa członkowskie zaplanowały, że w latach 2007–
2013 wykorzystają 1,5 mld euro środków z budżetu UE 
przeznaczonych na pomoc techniczną, przy czym pułap 
wyznaczono na poziomie 4% krajowej puli środków na 
rozwój obszarów wiejskich. W okresie programowania 
obejmującym lata 2014–2020 kwota ta wzrosła do ok. 
1,9 mld euro.
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 • Czy instrumenty finansowe stanowią skuteczne i przy-
szłościowe narzędzie wspierania rozwoju obszarów 
wiejskich? (nr 5/2015) – W sprawozdaniu skoncentrowa-
no się na tym, czy w okresie programowania 2007–2013 
instrumenty finansowe (fundusze pożyczkowe i gwaran-
cyjne) wdrożone w ramach polityki rozwoju obszarów 
wiejskich UE zostały dobrze opracowane i czy zarządza-
no nimi we właściwy sposób.

Kontrola wykazała, że instrumenty były jak dotąd nie-
skuteczne. Stało się tak głównie dlatego, że wniesiono 
do nich zbyt duży kapitał. Ponadto nie osiągnięto w ich 
ramach zakładanych efektów dźwigni i rotacji. W okresie 
programowania 2007–2013 nie przedstawiono argu-
mentów przemawiających wyraźnie za koniecznością 
utworzenia instrumentów finansowych. Nie przed-
stawiono wiarygodnych, skwantyfikowanych danych, 
na podstawie których można by uzasadnić rodzaje 

utworzonych instrumentów finansowych, ustalić zapo-
trzebowanie na takie instrumenty w zakresie rolnictwa 
i wykazać, że na dany fundusz przeznaczono kapitał 
we właściwej kwocie. Należy także aktywnie zachęcać 
państwa członkowskie do tworzenia instrumentów 
finansowych w zakresie rozwoju obszarów wiejskich i do 
zwiększania popytu na te instrumenty wśród rolników 
i innych beneficjentów. Należy ustalić stosowne normy 
i wartości docelowe dla efektu dźwigni i efektu rotacji 
na lata 2014–2020.

Do końca 2013 r. UE i państwa członkowskie zainwe-
stowały około 700 mln euro w fundusze gwarancyjne 
i pożyczkowe w zakresie rozwoju obszarów wiejskich. 
W okresie programowania 2014–2020 Komisja planuje 
zobowiązać państwa członkowskie do co najmniej dwu-
krotnie większego wykorzystania tych instrumentów.

Kontrola wykonania zadań w pigułce – 
integralność unijnego systemu 
handlu uprawnieniami do emisji i jego 
wdrażanie (nr 6/2015)

Unijny system handlu uprawnieniami do emisji (ETS) różni 
się nieco od innych polityk i programów kontrolowanych 
przez Trybunał w tym sensie, że na ETS nie przeznacza się 
znacznych środków z budżetu UE. Z drugiej strony ma on 
bardzo duży wpływ na realizację polityki w tym zakresie na 
terenie całej UE oraz na jakość życia obywateli. System ETS, 
wprowadzony w 2005 r., jest często wskazywany w innych 
częściach świata jako punkt odniesienia przy opracowywa-
niu polityki w dziedzinie zmian klimatu i systemów handlu 
uprawnieniami do emisji. Należałoby się zatem spodziewać 
istnienia solidnych ram obejmujących regulację rynku i nad-
zór nad nim, pewność prawa oraz systemy przetwarzania 
podstawowych danych. Ponadto zasady działania syste-
mów wdrażania powinny być odpowiednio ściśle określone.

Pod koniec 2013 r. kontrolerzy rozpoczęli analizę ram praw-
nych służących ochronie integralności unijnego systemu 
ETS oraz systemów rzeczywistego wdrażania tego systemu 
przez Komisję i państwa członkowskie do etapu drugiego 
(koniec 2012 r.). Motywacją do przeprowadzenia tej analizy 
były zagrożenia związane z tworzeniem funkcjonującego 
rynku umożliwiającego realizację unijnej polityki przeciw-
działania zmianom klimatu, jak również trudności z kontro-
lowaniem tej mało wymiernej działalności („jak zmierzyć 
gorące powietrze?”).

Kontrolerzy Trybunału ocenili, czy odpowiednio zarzą-
dzano unijnym systemem ETS. Przeprowadzili w tym celu 
nie tylko przeglądy dokumentacji i wywiady z urzędni-
kami odpowiedzialnymi za zarządzanie systemem ETS 
w siedzibie Komisji Europejskiej w Brukseli, ale również 
złożyli wizyty kontrolne we właściwych organach pięciu 
państw członkowskich: Francji, Niemiec, Polski, Włoch oraz 
Zjednoczonego Królestwa. Ponadto dokonali przeglądu 
dokumentacji z dwóch innych krajów – Grecji i Hiszpanii – 
i przeprowadzili konsultacje ze specjalistami w tej dziedzi-
nie, a także uzyskali dowody z badania danych zawartych 
w dokumentach uzyskanych od organów krajowych, 
które odnosiły się do 150 wybranych instalacji we wspo-
mnianych wyżej siedmiu państwach oraz z analizy danych 



23Działalność Trybunału

z dziennika transakcji UE. Kontrolerzy nie mogli osobiście 
przeprowadzić wizyt w miejscach, gdzie znajdują się te 
instalacje, gdyż do finansowania odnośnego programu nie 
wykorzystano środków UE, toteż Trybunał nie ma prawa ich 
kontrolować.

Dowody uzyskane przez kontrolerów Trybunału wskazy-
wały na brak nadzoru nad rynkiem uprawnień do emisji 
i brak współpracy pomiędzy organami regulacyjnymi. 
Ilustrując poszczególne ustalenia, kontrolerzy Trybunału 
stwierdzili, że definicja prawna uprawnień powinna zostać 
doprecyzowana oraz że procedury otwierania rachunków 
w unijnym rejestrze ETS i monitorowania transakcji nie były 
odpowiednie na tyle, aby stanowić wystarczające mecha-
nizmy zapobiegania nadużyciom. Sytuacja ta prowadziła 
do impasu – państwa członkowskie nie mogły skutecznie 
monitorować transakcji transgranicznych, gdyż nie miały 
bezpośredniego dostępu do centralnej bazy danych, zaś 
Komisja również nie mogła ich monitorować, gdyż brako-
wało do tego odpowiedniej podstawy prawnej. Kontrole-
rzy Trybunału ustalili ponadto, że systemy monitorowania 
i sprawozdawczości na temat emisji nie były zharmonizo-
wane i wykazywały uchybienia w kontroli. Zwrócili również 
uwagę na braki w wytycznych Komisji i niedostateczną 
sprawozdawczość, zarówno ze strony Komisji, jak i państw 
członkowskich.

W wyniku ustaleń kontrolerzy doszli do wniosku, że ramy 
prawne ochrony integralności rynku uprawnień do emisji 
nie były wystarczająco solidne i że wystąpiły znaczące 
uchybienia we wdrażaniu na poprzednim etapie, z których 
część wymaga podjęcia działań również na obecnym eta-
pie. Mimo opisanych powyżej problemów ze sprawozdania 
Trybunału jasno wynika, że ten innowacyjny system podle-
gał ciągłym usprawnieniom. Dyskusje dotyczące ETS i jego 
reformy, które w momencie publikacji sprawozdania były 
w toku, skupiają się na skuteczności systemu i na proble-
mie nadwyżki uprawnień na rynku. W ramach kontroli nie 
zajmowano się tymi kwestiami. Kontrola przeprowadzona 
przez Trybunał pokazuje, że należy również zwrócić uwagę 
na podstawowe kwestie związane z integralnością rynku 
uprawnień do emisji oraz na wdrażanie systemu ETS, dzięki 
czemu UE uzyska pewność, że dysponuje skutecznym 
instrumentem politycznym umożliwiającym osiągnięcie 
lepszych wyników w zakresie ograniczenia emisji i wspiera-
nia technologii niskoemisyjnych.

Trybunał sformułował szereg praktycznych zaleceń pod 
adresem Komisji i organów państw członkowskich, które 
mogą im pomóc w zapewnieniu większej integralności 
rynku i we wdrażaniu systemu ETS, dzięki czemu stanie 
się on lepszym narzędziem realizacji celów w zakresie 
zmiany klimatu wyznaczonych do 2020 r. oraz w dłuższej 

perspektywie. W odpowiedzi na sprawozdanie Trybunału 
Komisja zgodziła się, że należy zająć się wszelkimi pozo-
stałymi istotnymi kwestiami dotyczącymi regulacji rynku 
uprawnień do emisji i jego nadzoru, tak aby w razie ko-
nieczności zwiększyć integralność tego rynku. Zapewniła 
również, że wiele usprawnień odnoszących się bezpośred-
nio do kwestii poruszonych w ustaleniach Trybunału jest 
już realizowanych w ramach etapu trzeciego (2013–2020).

Sprawozdanie spotkało się ze znacznym zainteresowaniem 
ze strony mediów i zostało zaprezentowane na konferencji 
prasowej w Brukseli dla dziennikarzy akredytowanych przy 
UE. Media w UE i na całym świecie podawały, że unijny 
system ETS wymaga lepszego nadzoru, który umożliwiłby 
usprawnienia na rynku uprawnień do emisji dwutlenku 
węgla i pomógłby chronić ten rynek przed nadużyciami, 
w tym przed oszustwami związanymi z VAT, które na-
dal były powszechne. Tak jak w przypadku wszystkich 
sprawozdań specjalnych Trybunału, odpowiedzialny za 
nie członek, Kevin Cardiff, przedstawił je na forum Komisji 
Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego, a oprócz 
tego również komisjom Parlamentu i Rady ds. środowiska, 
w celu podzielenia się informacjami, które można wyko-
rzystać przy podejmowaniu decyzji w sprawie przyszłych 
przepisów. Parlament i Rada z zadowoleniem przyjęły usta-
lenia i zalecenia Trybunału i zobowiązały się do rozważenia 
w przyszłości wniosków ustawodawczych w sprawie ewen-
tualnych usprawnień służących zapewnieniu integralności 
systemu i jego lepszemu wdrażaniu.

Zespół kontrolny (od lewej): Stefan Den Engelsen, Emese Fésűs, 
Kevin Cardiff, Colm Friel.
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 • Czy Komisja dobrze zarządza umowami o partner-
stwie w sprawie połowów? (nr 11/2015) – W sprawo-
zdaniu tym Trybunał ocenił, czy dobrze zarządzano 
umowami. Kontrolerzy UE dokonali oceny negocjacji 
i realizacji umów, monitorowania połowów przez Komi-
sję oraz wyboru i kontroli finansowanych działań.

Według ustaleń kontrolerów, mimo że Komisja ogólnie 
dobrze zarządzała umowami, wynegocjowany tonaż 
był często wyższy niż połowy zgłaszane w poprzednich 
okresach, co regularnie prowadzi do niepełnego wyko-
rzystania uprawnień. W związku z tym, że UE dokonuje 
płatności w pełnej kwocie niezależnie od wielkości rze-
czywistych połowów, faktyczny koszt był często wyższy 
od wynegocjowanej ceny.

Brakowało również wiarygodnych, spójnych i komplet-
nych danych dotyczących faktycznych połowów ryb 
zrealizowanych przez unijną flotę. Komisja powinna 
uwzględnić podczas negocjacji nowych uprawnień 
poprzednie poziomy ich wykorzystania, a także w więk-
szym stopniu uzależnić wysokość opłat od faktycznej 
wielkości połowów oraz zagwarantować pełne wyko-
rzystanie nowej bazy danych dotyczących połowów 
przez państwa członkowskie bandery i upewnić się, że 
dostarcza ona wiarygodnych danych o połowach, które 
można monitorować i aktualizować.

Umowy mają zapewniać zrównoważony charakter poło-
wów dzięki temu, że umożliwiają statkom UE połów je-
dynie nadwyżek zasobów rybnych krajów partnerskich. 
Ze względu na brak wiarygodnych informacji kontrole-
rzy mieli jednak wątpliwości, czy tak zwaną „nadwyżkę” 
można obliczyć w sposób wiarygodny.

 • Nieumiejętne zarządzanie działaniami w obszarze 
transferu wiedzy i doradztwa wpływa negatywnie na 
realizację celu priorytetowego UE polegającego na 
wspieraniu gospodarki wiejskiej opartej na wiedzy 
(nr 12/2015) – W sprawozdaniu skupiono się na tym, czy 
istniejące systemy zarządzania i kontroli umożliwiają 
skuteczną realizację działań w obszarze transferu wie-
dzy i doradztwa w ramach rozwoju obszarów wiejskich.

Ze sprawozdania wynika, że finansowane przez UE 
programy kształcenia zawodowego na obszarach 
wiejskich są zbyt kosztowne, często powielają istnieją-
ce programy i faworyzują ugruntowanych dostawców 
usług szkoleniowych. Kontrolerzy wskazali procedury 
świadczące o niewłaściwym zarządzaniu programami 
przez państwa członkowskie i ich niewystarczającej kon-
troli przez Komisję. Państwa członkowskie w zbyt dużym 
stopniu polegały na ofertach osób prowadzących 
szkolenia i uznawały każdy rodzaj szkolenia za „dobry” 
i kwalifikujący się do publicznego dofinansowania. Brak 
uczciwej i przejrzystej procedury wyboru spowodował, 
że wielokrotnie wybierane były wnioski działających od 
długiego czasu usługodawców o ugruntowanej pozycji, 
i to te podmioty otrzymały najwięcej środków finan-
sowych. Tymczasem państwa członkowskie powinny 
wybierać takie działania szkoleniowe, które odpowia-
dają potrzebom w zakresie umiejętności określonym 
w wyniku cyklicznej analizy potrzeb, oraz powinny 
unikać ryzyka, że proces wyboru będzie zorientowany 
na usługodawcę.

UE wspiera projekty szkoleń i doradztwa na obszarach 
wiejskich za pośrednictwem Europejskiego Fundu-
szu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
W okresie 2007–2013 na działania te przeznaczono 
1,3 mld euro. Razem z wkładami państw członkow-
skich daje to łączne wsparcie publiczne w wysokości 
2,2 mld euro. Kwota na lata 2014–2020 może przekro-
czyć 4 mld euro.
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 • Efektywność kosztowa wsparcia unijnego w ramach 
rozwoju obszarów wiejskich na rzecz inwestycji nie-
produkcyjnych w dziedzinie rolnictwa (nr 20/2015) – 
Sprawozdanie dotyczyło efektywności kosztowej 
inwestycji nieprodukcyjnych przyczyniających się do 
realizacji celu zakładającego zrównoważone użytkowa-
nie gruntów rolnych, wyznaczonego w ramach Europej-
skiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów 
Wiejskich w okresie programowania 2007–2013.

Z kontroli wynikało, że wsparcie na rzecz inwestycji 
nieprodukcyjnych przyczyniło się wprawdzie do reali-
zacji celów związanych ze zrównoważonym użytkowa-
niem gruntów rolnych, jednak w sposób nieefektywny 
kosztowo, ponieważ koszty 75% skontrolowanych 
projektów były nadmiernie wysokie. Mimo że wiele 
z tych projektów miało oczywisty charakter dochodowy, 
zostały one w pełni sfinansowane ze środków publicz-
nych. Kontrolerzy złożyli wizyty kontrolne w czterech 
państwach członkowskich, które razem wydały 80% 
łącznej kwoty przeznaczonej w unijnym budżecie na 
inwestycje nieprodukcyjne: w Portugalii, Danii, Zjedno-
czonym Królestwie (Anglia) oraz we Włoszech (Apulia). 
Tylko pięć z 28 skontrolowanych projektów można było 
uznać za efektywne kosztowo. W sprawozdaniu Trybu-
nał przestrzega, że problemy te mogą nie ograniczać się 
do skontrolowanej próby, gdyż wynikają one z uchybień 
w krajowych systemach zarządzania i kontroli.

Inwestycje nieprodukcyjne to inwestycje, które nie 
generują istotnych zysków, dochodów bądź przycho-
dów ani nie zwiększają znacznie wartości gospodarstwa 
rolnego beneficjenta, ale mają pozytywny wpływ na 
środowisko.

 • Wsparcie UE na rzecz infrastruktury obszarów wiej-
skich – możliwe jest znacznie lepsze wykorzystanie 
środków (nr 25/2015) – W sprawozdaniu zbadano, czy 
Komisja i państwa członkowskie w gospodarny sposób 
wykorzystały finansowanie za pośrednictwem progra-
mów rozwoju obszarów wiejskich w zakresie infrastruk-
tury, takiej jak drogi, systemy zaopatrzenia w wodę, 
szkoły i inne obiekty.

Niektóre projekty w dziedzinie infrastruktury przyczy-
niły się wprawdzie do rozwoju obszarów wiejskich, 
jednak kontrola wykazała, że państwa członkowskie 
i Komisja, działając w trybie zarządzania dzielonego, 
jedynie w ograniczonym stopniu zapewniły gospodar-
ne wykorzystanie środków. Przy użyciu dostępnych 
środków można było bowiem osiągnąć znacznie więcej. 
Państwa członkowskie nie zawsze uzasadniały w wyraź-
ny sposób potrzebę korzystania z unijnych funduszy na 
rzecz rozwoju obszarów wiejskich. Skupiały się przy tym 
głównie na unikaniu podwójnego finansowania zamiast 
na zapewnianiu skutecznej koordynacji pomiędzy fun-
duszami. Nie ograniczano skutecznie ryzyka, że projekty 
zostałyby zrealizowane nawet bez unijnego dofinan-
sowania, choć Trybunał stwierdził pewne przykłady 
dobrych praktyk. Z ustaleń wynika, że od 2012 r. Komisja 
przyjęła bardziej proaktywne i skoordynowane po-
dejście. Jeśli zmiany te zostaną odpowiednio wcielone 
w życie, powinny poskutkować lepszym zarządzaniem 
finansami w okresie programowania 2014–2020.

W latach 2007–2013 na infrastrukturę obszarów wiej-
skich przeznaczono za pośrednictwem programów 
rozwoju obszarów wiejskich 13 mld euro ze środków UE. 
Łącznie ze środkami krajowymi dało to kwotę niemal 
19 mld euro.
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Globalny wymiar Europy obejmuje stosunki ze-
wnętrzne UE („politykę zagraniczną”), w tym kwestie 
rozszerzenia, jak również unijną pomoc rozwojową 
i humanitarną.

W okresie programowania 2014–2020 UE przeznaczyła na te cele 
6% ogólnego budżetu, czyli 65 mld euro. Budżet na 2015 r. wyniósł 
7,5 mld euro. Dodatkowe finansowanie zapewnia Europejski 
Fundusz Rozwoju, który nie jest objęty budżetem UE i dlatego nie 
podlega WRF.

 • Misja policyjna UE w Afganistanie: niejednoznaczne 
wyniki (7/2015) – Kontrolerzy sprawdzili, czy misja 
EUPOL była dobrze zaplanowana i skoordynowana, czy 
zapewniono należyte wsparcie operacyjne i wytyczne 
na pożytek tej misji, czy misja przyczyniła się do rozwoju 
policji afgańskiej złożonej z funkcjonariuszy krajowych 
i czy stopniowe zamykanie misji EUPOL zostało odpo-
wiednio przygotowane.

W sprawozdaniu stwierdzono, że misja EUPOL czę-
ściowo zrealizowała swój cel polegający na pomocy 
w ustanowieniu trwałych i skutecznych służb cywilnej 
policji afgańskiej. W obliczu braku wyszkolonych i w peł-
ni funkcjonujących służb policji afgańskiej, wysokiego 
poziomu analfabetyzmu oraz wszechobecnej korupcji 
w policji i wymiarze sprawiedliwości w Afganistanie, 
misji EUPOL udało się przyczynić do reformy w Minister-
stwie Spraw Wewnętrznych i do profesjonalizacji policji 
krajowej. Niemniej jednak utrzymujące się uchybienia 
o charakterze systemowym w sektorze policji i wy-
miarze sprawiedliwości zagrażają trwałości wyników 
osiągniętych przez misję EUPOL, a także przez policję 
afgańską, po stopniowym zamknięciu misji z końcem 
2016 r.

Całkowity koszt misji EUPOL za okres od maja 2007 r. do 
grudnia 2014 r. wyniósł prawie 400 mln euro, a niemal 
jedna trzecia tej sumy przypadła na koszty związane 
z zapewnieniem bezpieczeństwa. Do końca 2014 r. UE 
zorganizowała 32 misje w ramach wspólnej polityki 
bezpieczeństwa i obrony, z których 16 zakończono 
i zamknięto, a pozostałe 16 wciąż było w toku.
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 • Wsparcie UE na rzecz walki przeciwko torturom 
i zniesienia kary śmierci (nr 9/2015) – W sprawozdaniu 
oceniono skuteczność Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka, propa-
gującego zapobieganie torturom, rehabilitację ofiar 
tortur i zniesienie kary śmierci.

Kontrola wykazała, że choć projekty realizowane przy 
wsparciu UE wywierają wpływ na sytuację w tym obsza-
rze, zbyt często ze względu na nadmierne rozproszenie 
finansowania nie są one właściwie ukierunkowane 
i mają ograniczony zakres. Środki finansowe zostały co 
prawda odpowiednio przydzielone, jednak Komisja nie 
uwzględniła należycie priorytetów w dziedzinie praw 
człowieka w odniesieniu do każdego kraju. Projekty 
często nie były dobrze skoordynowane z innymi działa-
niami UE, takimi jak wsparcie na rzecz rozwoju i dialog 
polityczny, i były na ogół realizowane przez dobrze 
zmotywowane organizacje dysponujące odpowiednią 
wiedzą specjalistyczną, lecz procedura ich wyboru była 
mało rygorystyczna. Sformułowane w wyniku kontroli 
zalecenia dotyczyły ukierunkowania zasobów finan-
sowych, lepszej koordynacji z innymi działaniami UE, 
wyboru i poprawy wniosków projektowych, oceny wy-
ników oraz samowystarczalności organizacji będących 
beneficjentami.

Unia Europejska podejmuje działania drogą dyploma-
tyczną i udziela dotacji organizacjom pozarządowym 
za pośrednictwem Europejskiego Instrumentu na 
rzecz Wspierania Demokracji i Praw Człowieka. W la-
tach 2007–2013 przyznano około 180 dotacji w łącznej 
kwocie ponad 100 mln euro na rzecz walki przeciwko 
torturom i zniesienia kary śmierci.

 • Wsparcie UE dla państw produkujących drewno w ra-
mach planu działania FLEGT (nr 13/2015) – W sprawo-
zdaniu zbadano, czy Komisja w odpowiedni sposób 
zarządzała wsparciem mającym na celu ograniczenie 
nielegalnego pozyskiwania drewna w ramach planu 
działania FLEGT UE.

Kontrola wykazała, że choć plan działania był dobrą 
inicjatywą, to przyniósł ogólnie słabe rezultaty. Pomoc 
na rzecz krajów produkujących drewno nie została 
przyznana na podstawie jasno określonych kryteriów, 
a siła jej oddziaływania rozmyła się ze względu na dużą 
liczbę państw, które ubiegały się o tę pomoc. Jeśli cho-
dzi o postępy dokonane przez te państwa, ich poziom 
był bardzo zróżnicowany. Ważnymi czynnikami, które 
wpłynęły na brak postępów, były brak odpowiedniego 
planowania ze strony Komisji oraz brak jasno ustalonych 
priorytetów finansowania na rzecz państw produku-
jących drewno. W sprawozdaniu Trybunał zalecił, by 
Komisja ustanowiła wyraźne cele i określiła sposoby ich 
realizacji. Cztery państwa członkowskie nie wdrożyły 
jeszcze w pełni rozporządzenia UE dotyczącego drewna, 
które zostało przyjęte w celu zapobiegania wprowadza-
niu nielegalnie pozyskanego drewna na rynek UE.

W ramach planu działania w latach 2003–2013 przekaza-
no 300 mln euro na rzecz 35 krajów. Dwa kraje, Indo-
nezja i Ghana, poczyniły znaczne postępy w kierunku 
pełnego przyjęcia systemu zezwoleń w odniesieniu do 
pozyskiwanego tam drewna. Postępy były jednak ogól-
nie bardzo powolne, a wiele krajów zmagało się z prze-
szkodami dotyczącymi dobrego rządzenia. W ciągu 
12 lat od wprowadzenia planu działania przez Komisję 
żaden kraj partnerski nie uzyskał pełnego zatwierdzenia 
systemu zezwoleń.



28Działalność Trybunału

 • Czy instrument inwestycyjny AKP wnosi wartość do-
daną? (nr 14/2015) – W tym sprawozdaniu Trybunał oce-
nił, czy instrument inwestycyjny wniósł wartość dodaną 
do unijnej współpracy na rzecz rozwoju z państwami 
AKP.

W ramach kontroli stwierdzono, że instrument ten 
wnosi wartość dodaną we współpracę rozwojową UE 
z państwami AKP i jest spójny z celami polityki UE. Na 
koniec 2014 r. linie kredytowe stanowiły 28% portfela 
instrumentu inwestycyjnego, wobec 14% na koniec 
2010 r. Ten zwiększony udział odzwierciedla znaczenie 
linii kredytowych w finansowaniu długoterminowym 
w ramach instrumentu inwestycyjnego. Instrument 
odegrał też rolę katalizatora, gdyż przyciągnął dodatko-
we finansowanie. Kontrolerzy odnotowali, że nie zawsze 
przestrzegano obowiązku informowania beneficjentów 
końcowych o finansowaniu ze środków Europejskiego 
Banku Inwestycyjnego / instrumentu inwestycyjnego 
AKP, a pomoc techniczna nie zawsze skierowana jest do 
małych i średnich przedsiębiorstw. Wydano zalecenia, 
jak rozwiązać te kwestie.

Ustanowiony w 2003 r. instrument inwestycyjny AKP 
czerpie kapitał z Europejskiego Funduszu Rozwoju, 
a zarządza nim EBI. W ciągu ostatniego dziesięciolecia 
w ramach tego instrumentu przekazano 5,7 mld euro na 
projekty w dziedzinie rozwoju. Zapewniając finansowa-
nie średnio- i długoterminowe, instrument przyczynia 
się do trwałych korzyści gospodarczych, społecznych 
i w zakresie środowiska.

 • Wsparcie z Funduszu Energetycznego AKP-UE na 
rzecz energii ze źródeł odnawialnych w Afryce 
Wschodniej (15/2015) – W sprawozdaniu oceniono, czy 
Komisja skutecznie wykorzystała Fundusz Energetyczny 
w celu zwiększenia dostępu osób ubogich w Afryce 
Wschodniej do energii ze źródeł odnawialnych.

Kontrola wykazała, że fundusz doprowadził do osiągnię-
cia pewnych wyraźnych sukcesów w tym zakresie, jed-
nak nadal wymaga lepszego nadzoru. Komisja dokonała 
dobrego wyboru projektów, jednak nie monitorowała 
wystarczająco skrupulatnie postępów w ich realizacji. 
Jakość sprawozdań składanych przez partnerów realizu-
jących projekty była zróżnicowana, a Komisja nie podję-
ła próby wyegzekwowania przestrzegania obowiązków 
sprawozdawczych. W przypadku gdy było wiadomo, że 
przy realizacji projektów wystąpiły poważne trudności, 
pracownicy Komisji nie korzystali w wystarczający spo-
sób z możliwości przeprowadzania wizyt kontrolnych 
ani dokonywania przeglądów monitorujących w celu 
uzupełnienia informacji przekazywanych przez osoby 
odpowiedzialne za realizację. W sprawozdaniu przed-
stawiono zalecenia dotyczące bardziej rygorystycznego 
wyboru projektów w przyszłości, ich skuteczniejszego 
monitorowania oraz poprawy ich trwałości.

W latach 2006–2013 na Fundusz Energetyczny AKP-UE 
przyznano 475 mln euro z Europejskich Funduszy Roz-
woju, głównie na dotacje na rzecz projektów realizowa-
nych w Afryce Subsaharyjskiej. Do połowy 2014 r. przy-
znano łącznie kwotę 268 mln euro, w tym 106 mln euro 
na projekty realizowane w Afryce Wschodniej, która jak 
dotąd charakteryzowała się zdecydowanie najniższym 
wskaźnikiem dostępu do energii elektrycznej w całym 
regionie.
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 • Przegląd zagrożeń związanych z przyjęciem podejścia 
zorientowanego na rezultaty w unijnych działaniach 
na rzecz rozwoju i współpracy (nr 21/2015) – Przegląd 
przeprowadzono w związku z ponowieniem postu-
latu położenia większego nacisku na rezultaty niż na 
działania w ramach unijnych polityk na rzecz rozwoju 
i współpracy.

Na podstawie przeglądu Trybunał zidentyfikował dzie-
więć głównych obszarów ryzyka: stosowanie niespójnej 
terminologii dotyczącej osiągania rezultatów bądź 
brak jasnego, logicznego związku między działaniami, 
produktami, wynikiem i oddziaływaniem; większa 
złożoność spowodowana włączeniem zagadnień prze-
krojowych do programów unijnych; brak zharmonizo-
wania instrumentów udzielania pomocy, ram osiągania 
rezultatów i struktur rozliczalności stosowanych przez 
partnerów działających na rzecz rozwoju; uchybienia 
w ocenie i sprawozdawczości na temat rezultatów; brak 
przeglądu rezultatów osiągniętych dzięki pomocy UE 
lub skonsolidowanych sprawozdań na ten temat; brak 
wystarczających, istotnych, wiarygodnych i aktualnych 
danych; obranie za cel wyniku budżetowego i zmiany 
w kontekście działań.

Z przeprowadzonego przez Trybunał przeglądu wynika, 
że Komisja prawidłowo określiła te obszary ryzyka 
w szeregu dokumentów. Niemniej jednak, aby w pełni 
wykorzystać potencjał inicjatyw podejmowanych przez 
Komisję w celu poprawy rezultatów unijnych działań na 
rzecz współpracy i rozwoju, konieczne są dodatkowe 
kroki. W tym celu w wyniku przeglądu przedstawiono 
szereg zaleceń, które Komisja powinna uwzględnić.
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Celem europejskich ram zarządzania gospodarcze-
go jest korygowanie problematycznych tendencji 
finansowych i gospodarczych, takich jak nadmierny 
deficyt budżetowy czy zbyt wysoki poziom długu 

publicznego, które mogą osłabić wzrost gospodarczy i stanowić 
zagrożenie dla stabilności finansów publicznych. Ramy te obejmują 
także utworzenie unii bankowej UE.

Kontrola wykonania zadań w pigułce – 
pomoc finansowa dla krajów 
znajdujących się w trudnej sytuacji 
(nr 18/2015)

W ostatnich latach uprawnienia Trybunału w obszarze 
zarządzania finansami i gospodarką UE zostały poszerzone, 
a aby im sprostać, Trybunał rozwijał swą wiedzę specjali-
styczną. Było to drugie sprawozdanie specjalne Trybunału 
w tym obszarze. Pierwsze, opublikowane w 2014 r., doty-
czyło Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego.

W 2008 r. w Europie wybuchł kryzys finansowy, który 
następnie przerodził się w kryzys zadłużeniowy. Był on spo-
wodowany szeregiem różnych czynników, takich jak słaby 
nadzór nad sektorem bankowym, niewydajna polityka 
fiskalna czy trudności, w jakich znalazły się duże instytucje 
finansowe, i przyjęte w ich następstwie pakiety ratunkowe, 
których koszty pokrył ogół społeczeństwa. Kryzys prze-
szedł przez Europę w dwóch falach: w latach 2008–2009 
dotknął kraje spoza strefy euro, a następnie objął strefę 
euro.

Kontrola dotyczyła zarządzania przez Komisję Europejską 
w czasie kryzysu pomocą finansową udzieloną w ramach 
instrumentu wsparcia bilansu płatniczego oraz europej-
skiego mechanizmu stabilizacji finansowej, w przypadku 
których Komisja pozyskała fundusze na rynkach kapitało-
wych, wykorzystując budżet UE jako gwarancję. Kontrolą 
objęto pomoc finansową na rzecz Węgier, Łotwy, Rumunii, 
Irlandii i Portugalii. Szczególny nacisk położono na rolę 
Komisji w tych programach. Kontrolerzy Trybunału zbadali 

także współpracę Komisji z jej partnerami – Europejskim 
Bankiem Centralnym (EBC) z siedzibą we Frankfurcie i Mię-
dzynarodowym Funduszem Walutowym (MFW) z siedzibą 
w Waszyngtonie. Zgromadzili oni dowody kontroli w trak-
cie szczegółowych przeglądów i analiz dokumentacji, 
a także w ramach wywiadów przeprowadzonych z pra-
cownikami Komisji, przedstawicielami władz krajowych, 
EBC i MFW. Kontrola nie objęła instytucji partnerskich ani 
decyzji podjętych na szczeblu politycznym UE.

Kontrolerzy stwierdzili, że Komisja Europejska nie była 
przygotowana na pierwsze wnioski o pomoc finanso-
wą podczas kryzysu finansowego 2008 r., ponieważ nie 
zauważyła sygnałów ostrzegawczych, co w dużym stopniu 
wyjaśnia początkowe znaczne uchybienia w zarządzaniu. 
Jeśli chodzi o sposób, w jaki Komisja zareagowała na kry-
zys, kontrolerzy wskazali cztery obszary problematyczne: 
zastosowanie różnych podejść, ograniczony zakres kontroli 
jakości, uchybienia w monitorowaniu i niedociągnięcia 
w dokumentacji. Omawiając te uchybienia, kontrolerzy 
wskazali przykłady krajów znajdujących się w podobnej 
sytuacji, które nie zostały potraktowane w ten sam sposób. 
Stwierdzili też, że w niektórych programach warunki 
udzielania pomocy były mniej rygorystyczne, co ułatwiło 
ich spełnienie. Kontrolerzy ustalili również, że zespoły 
Komisji dokonały niewystarczającej weryfikacji kluczowych 
dokumentów, obliczenia nie były weryfikowane przez niko-
go spoza zespołu, nie nadzorowano w gruntowny sposób 
pracy ekspertów, a sam proces weryfikacji nie był właściwie 
udokumentowany.
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Uznali oni jednak, że Komisja – mimo braku doświadcze-
nia – z powodzeniem wzięła na siebie nowe obowiązki 
w zakresie zarządzania programami pomocy, które dały 
początek reformom. Zważywszy na presję czasu, było to 
zdaniem kontrolerów spore osiągnięcie. Podkreślili też, że 
w miarę jak kryzys przybierał na sile, Komisja w coraz więk-
szym stopniu korzystała z wewnętrznej wiedzy fachowej, 
a także współpracowała z różnymi partnerami w odno-
śnych krajach. Wprowadzone później reformy umożliwiły 
również ustanowienie bardziej skutecznego nadzoru ma-
kroekonomicznego. Kontrolerzy wskazali również szereg 
pozytywnych wyników: cele programów zostały zrealizo-
wane, skorygowane docelowe poziomy deficytu zostały 
w większości osiągnięte, deficyty strukturalne poprawiły 
się, a państwa członkowskie spełniły większość warunków 
wyznaczonych w dotyczących ich programach, choć wy-
stąpiły pewne opóźnienia. Dzięki ustanowionym progra-
mom udało się rozpocząć proces wprowadzania reform, 
a państwa w większości przypadków kontynuowały ten 
proces, podjęty w następstwie warunków wyznaczonych 
w programach. W czterech z pięciu państw saldo rachunku 
obrotów bieżących wróciło do równowagi szybciej, niż się 
spodziewano.

Kontrolerzy odnotowali, że część wykrytych uchybień 
nadal się utrzymuje, a Komisja powinna ulepszyć swoje 
procedury zarządzania pomocą finansową. Trybunał sfor-
mułował szereg zaleceń pod adresem Komisji Europejskiej, 
których celem jest zapewnienie w przyszłości solidniejsze-
go zarządzania pomocą finansową w przypadku ewentual-
nych wniosków o pomoc ze strony państw członkowskich 
znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej. Sprawoz-
danie spotkało się z szerokim zainteresowaniem mediów, 
zwłaszcza w Europie, lecz także w Stanach Zjednoczonych 
i Australii. Tak jak w przypadku wszystkich sprawozdań 
specjalnych Trybunału, odpowiedzialny za nie członek, 
Baudilio Tomé Muguruza, przedstawi je partnerom instytu-
cjonalnym Trybunału na forum Parlamentu Europejskiego 
i Rady.

Zespół kontrolny (od lewej): Didier Lebrun, Ignacio García de Parada, Kristian Sniter, Josef Jindra, Giuseppe Diana, Baudilio Tomé Muguruza, 
Adrian Savin, Daniela Hristova, Zacharias Kolias, Marco Fians, Daniel Costa de Magalhães.
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 • Nadzór UE nad agencjami ratingowymi – dobrze 
ugruntowany, ale jeszcze nie w pełni skuteczny 
(nr 22/2015) – W sprawozdaniu zbadano, czy Europejski 
Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) 
zdołał wypracować sobie silną pozycję jako organ 
nadzorujący agencje ratingowe w UE. Kryzys finansowy, 
który rozpoczął się w 2008 r., spowodował, że agencje 
ratingowe oraz ich oddziaływanie na rynki finansowe 
znalazły się w centrum uwagi. Działalność takich agencji 
nie była wówczas szczegółowo uregulowana w Europie. 
W 2011 r. utworzono Europejski Urząd Nadzoru Giełd 
i Papierów Wartościowych, którego zadaniem jest reje-
stracja, monitorowanie i nadzorowanie tych agencji.

Trybunał doszedł do wniosku, że choć Urząd stworzył 
dobre podwaliny nadzoru, stosowane przez niego za-
sady i wytyczne są wciąż niepełne i że istnieją poważne 
zagrożenia, którymi należy się zająć w przyszłości. Kon-
trolerzy przyznają, że Urząd skrócił średni czas trwania 
procesu rejestracyjnego, jednak zwracają uwagę na 
to, że proces ten nadal jest skomplikowany. Metody 
sporządzania ratingów kredytowych powinny być 
rygorystyczne, systematyczne, zapewniać kontynuację 
i podlegać walidacji. Metody przyjęte przez ESMA kon-
centrują się jednak głównie na kwestii rygorystyczności. 
Obecne ramowe zasady oceny kredytowej stosowane 
przez Eurosystem nie gwarantują wszystkim agencjom 
ratingowym zarejestrowanym w ESMA takiego samego 
traktowania, co skutkuje dwupoziomową strukturą 
rynku i stawia małe agencje ratingowe w niekorzystnej 
sytuacji.

W wyniku kontroli sformułowano szereg zaleceń pod 
adresem Urzędu dotyczących rejestracji, możliwości 
śledzenia procesu identyfikacji ryzyka, procesów nad-
zorczych oraz systemów informatycznych.

 • Usprawnienie pomocy technicznej dla Grecji wymaga 
poświęcenia większej uwagi rezultatom (nr 19/2015) – 
W sprawozdaniu zbadano, czy grupa zadaniowa ds. 
Grecji wypełniła swój mandat i czy pomoc techniczna 
udzielona Grecji skutecznie przyczyniła się do przepro-
wadzenia reform w tym kraju. Grupa zadaniowa ds. Gre-
cji została utworzona przez Komisję Europejską w 2011 r. 
w celu wsparcia programu dostosowań gospodarczych 
za pośrednictwem pomocy technicznej o szerokim 
zakresie.

Kontrolerzy zbadali, czy grupa zadaniowa wypełniła 
swój mandat i czy udzielona pomoc faktycznie przy-
czyniła się do postępów w przeprowadzaniu reform. 
Dowody uzyskali od Komisji, usługodawców, organów 
administracji rządowej Grecji i innych podmiotów.

W wyniku kontroli ustalono, że pomoc techniczna zo-
stała udzielona władzom greckim zgodnie z mandatem 
grupy zadaniowej, lecz nie zawsze przekładała się w wy-
starczającym stopniu na postępy w reformach. Koniecz-
ność szybkiej reakcji oznaczała, że grupę zadaniową ds. 
Grecji powołano w pośpiechu, bez zbadania w pełni 
innych możliwości, a ponadto nie dysponując budżetem 
przeznaczonym specjalnie na ten cel. Nie opracowano 
jednego kompleksowego dokumentu strategicznego na 
temat świadczenia tego rodzaju pomocy ani na temat 
hierarchizacji celów.

Pomoc była świadczona w odpowiedni sposób i ogólnie 
w zgodzie z wymogami programu. Grupa zadaniowa 
opracowała ponadto elastyczny i zróżnicowany system 
świadczenia pomocy, niemniej jednak na poziomie 
projektów wystąpiły pewne niedociągnięcia.

Gmach Parlamentu Grecji w Atenach.
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Budżet UE jest finansowany głównie z przychodów 
pochodzących z trzech rodzajów zasobów własnych. 
Są to zasoby oparte na dochodzie narodowym brut-
to (DNB) i podatku od wartości dodanej (VAT) oraz 

tradycyjne zasoby własne (TZW), w szczególności cła pobierane 
od przywozu towarów spoza UE i opłaty wyrównawcze od cukru. 
UE otrzymuje także środki pochodzące z podatku dochodowego 
pobieranego od pracowników UE, wpłaty państw spoza UE na 
rzecz określonych programów unijnych czy grzywny nakładane na 
przedsiębiorstwa za naruszanie unijnych przepisów o konkurencji. 
Wydatki UE muszą być w całości pokryte z dochodów. Dochody za 
rok 2015 r. wyniosły 141,3 mld euro.

 • Zwalczanie wewnątrzwspólnotowych oszustw 
związanych z VAT: wymagane dalsze działania 
(nr 24/2015) – W sprawozdaniu Trybunał postawił sobie 
za cel odpowiedź na pytanie, czy UE radzi sobie skutecz-
nie z problemem wewnątrzwspólnotowych oszustw 
związanych z VAT. Zorganizowane grupy przestępcze 
odpowiadają za straty w dochodach Unii Europejskiej 
z tytułu VAT na poziomie 40–60 mld euro rocznie. Jako 
że wywóz towarów i usług z jednego państwa człon-
kowskiego do drugiego jest zwolniony z podatku VAT, 
przestępcy w drodze oszustwa mogą uchylać się od 
zapłaty VAT w obydwu tych państwach. Jest to przyczy-
ną utraty przychodów zarówno na poziomie krajowym, 
jak i dla UE.

Trybunał wykrył istotne uchybienia świadczące o tym, 
że system nie jest wystarczająco skuteczny. UE po-
siada szereg narzędzi umożliwiających zwalczanie 
wewnątrzwspólnotowych oszustw związanych z VAT, 
jednak niektóre z nich muszą zostać wzmocnione lub 
być bardziej konsekwentnie stosowane. W większości 
skontrolowanych państw członkowskich nie przeprowa-
dza się skutecznych kontroli krzyżowych danych celnych 
i podatkowych. Organy podatkowe państw członkow-
skich wymieniają się co prawda informacjami doty-
czącymi VAT, występują jednak problemy, jeśli chodzi 
o poprawność, kompletność i terminowość tych danych. 
Brak jest ponadto współpracy pomiędzy organami 
administracyjnymi, sądowymi i organami ścigania, a ich 
uprawnienia się nakładają.

W celu usprawnienia systemu konieczne jest podjęcie 
działań przez państwa członkowskie, Parlament Euro-
pejski i Komisję Europejską.
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Opinie w 2015 r.

Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, 
sporządzając opinie na temat wniosków w sprawie nowych 
przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finan-
sowe. Opinie te są sporządzane na wniosek innych instytucji 
UE i wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament 
i Radę – w ich pracy. Trybunał może także z własnej inicjatywy 
wydawać stanowiska oraz przeglądy dotyczące innych kwestii.

W 2015 r. Trybunał wydał osiem opinii dotyczących kilku istot-
nych obszarów:

 • opinia nr 1/2015 dotycząca wniosku w sprawie rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu 
ogólnego Unii;

 • opinia nr 2/2015 dotycząca wniosku w sprawie zmian do 
rozporządzenia finansowego Wspólnotowego Urzędu 
Ochrony Odmian Roślin;

 • opinia nr 3/2015 dotycząca wniosku w sprawie rozporzą-
dzenia finansowego Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji;

 • opinia nr 4/2015 dotycząca wniosku w sprawie rozpo-
rządzenia dotyczącego Europejskiego Funduszu na 
rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS). Więcej informacji 
na ten temat zamieszczono w ramce;

 • opinia nr 5/2015 w sprawie wniosku dotyczącego 
zmienionego rozporządzenia Komitetu Budżetowego 
Urzędu Harmonizacji Rynku Wewnętrznego;

 • opinia nr 6/2015 dotycząca wniosku w sprawie zmienio-
nego rozporządzenia finansowego Jednolitej Rady ds. 
Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji;

 • opinia nr 7/2015 dotycząca wniosku w sprawie rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie w sprawie 
tradycyjnych zasobów własnych, zasobów własnych 
opartych na VAT i zasobów własnych opartych na DNB 
oraz w sprawie środków w celu zaspokojenia potrzeb 
gotówkowych;

 • opinia nr 8/2015 w sprawie wniosku dotyczącego rozpo-
rządzenia zmieniającego rozporządzenie finansowego 
mającego zastosowanie do 11. Europejskiego Funduszu 
Rozwoju.

Opinia w centrum uwagi – EFIS

W odpowiedzi na spadek inwestycji, jaki miał miejsce od 
2007 r., Komisja uruchomiła w listopadzie 2014 r. „Plan 
inwestycyjny dla Europy”. Zgodnie z logiką interwencji, na 
której opiera się plan, Europa ma wiele potrzeb inwestycyj-
nych i ekonomicznie opłacalnych projektów, dla których 
poszukiwane są źródła finansowania. Związane z tym 
wyzwanie polega na tym, by wykorzystać oszczędności 
i płynność finansową w produktywny sposób i wesprzeć 
tworzenie trwałych miejsc pracy i zrównoważony wzrost 
gospodarczy w Europie. Plan nie powinien obciążać kra-
jowych finansów publicznych ani prowadzić do nowego 
zadłużenia. Komisja oczekuje, że pełne wdrożenie planu 
spowoduje utworzenie 1–1,3 mln nowych miejsc pracy 
w ciągu najbliższych trzech lat oraz że za sprawą EFIS 
nastąpi uruchomienie dodatkowych (głównie długoter-
minowych) inwestycji na kwotę co najmniej 315 mld euro 
w ciągu trzech lat (2015–2017).

Komisja ma zatem duże oczekiwania. Pragnąc przyczy-
nić się do powodzenia tej inicjatywy, Trybunał w swojej 
opinii zwrócił uwagę na zagadnienia związane z ramami 
zarządzania i ramami legislacyjnymi oraz mechanizmami 
rozliczalności i kontroli zewnętrznej, a także zobowiązania-
mi finansowymi w ramach finansów publicznych. Trybunał 
podkreślił w odniesieniu do instrumentów, w ramach któ-
rych UE współpracuje z sektorem prywatnym, że powinny 
one zapewniać odpowiedni poziom przejrzystości i rozli-
czalności środków publicznych. Niezbędny jest pomiar wy-
ników osiąganych dzięki tym instrumentom i porównanie 
ich z celami finansowanych działań. Trybunał podkreślił, że 
we wniosku nie opisano w jasny sposób warunków umowy 
pomiędzy Komisją a Europejskim Bankiem Inwestycyjnym. 
Opinia Trybunału została uwzględniona przez ustawodaw-
cę w rozporządzeniu (UE) 2015/1017 w sprawie EFIS.
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Wkład na rzecz rozliczalności UE 
poprzez spotkania na wysokim 
szczeblu i konferencje

Trybunał pragnie zwrócić uwagę na znaczenie należytego 
zarządzania finansami i kontroli finansów UE, organizując 
konferencje dotyczące zagadnień, w przypadku których wykrył 
zagrożenia i w których dzięki swej fachowej wiedzy może przy-
czynić się do większej rozliczalności UE. W 2015 r., zgodnie ze 
swoim strategicznym celem dotyczącym współpracy z partne-
rami w procesie rozliczalności UE, Trybunał zorganizował dwie 
takie konferencje. Omówiono je poniżej.

Konferencja na temat bezpieczeństwa 
energetycznego UE

W dniu 5 maja 2015 r. w Brukseli odbyła się konferencja na 
temat bezpieczeństwa energetycznego UE zorganizowana 
przez Trybunał. Stanowiła ona neutralną, niezależną plat-
formę dla partnerów z instytucji unijnych, państw człon-
kowskich, sektora energetycznego i środowisk akademic-
kich, by omówić wyzwania związane z bezpieczeństwem 
energetycznym, jakie stoją obecnie przed UE.

Konferencję otworzył prezes Trybunału Vítor Caldeira, 
a główne wystąpienie wygłosił wiceprzewodniczący 

Komisji Maroš Šefčovič. W ramach konferencji, której prze-
wodniczyli członkowie Trybunału Szabolcs Fazakas i Phil 
Wynn Owen, miały miejsce dyskusje panelowe dotyczące 
przede wszystkim dwóch obszarów: przeszkód w ukoń-
czeniu tworzenia wewnętrznego rynku energii oraz roli 
Ukrainy jako głównego kraju tranzytowego dla energii 
w Europie.

Trybunał zorganizował konferencję, ponieważ UE stoi 
w obliczu istotnych, powiązanych ze sobą wyzwań w tym 
obszarze. Należą do nich wspieranie rozwoju wewnętrzne-
go rynku energii w celu zwiększenia konkurencyjności go-
spodarki europejskiej, przeciwdziałanie zmianom klimatu 
oraz poprawa bezpieczeństwa dostaw energii.

Prace kontrolne Trybunału w coraz większym stopniu 
koncentrują się na zagadnieniach związanych z ener-
gią i klimatem. Trybunał opublikował już sprawozdania 
specjalne na takie tematy, jak wewnętrzny rynek energii 
i bezpieczeństwo dostaw energii, efektywność energetycz-
na i energia ze źródeł odnawialnych. Ponadto planuje on 
publikację kolejnych sprawozdań z tego obszaru, doty-
czących unijnej pomocy na rzecz Ukrainy czy wydatków 
UE na działania w dziedzinie klimatu. W planach jest także 
przegląd horyzontalny dotyczący różnych kwestii z zakresu 
energii i klimatu w UE.

Celem Trybunału jest wniesienie wartości dodanej w za-
kresie unijnego zarządzania energetycznego, a poprzez 
zorganizowanie konferencji – zasygnalizowanie, że dąży on 
do ułatwienia demokratycznej debaty na ten temat.

Od lewej: Szabolcs Fazakas, Maroš Šefčovič, Vítor Caldeira,  
Phil Wynn Owen.

W 2015 r. Trybunał organizował też w swojej siedzibie semina-
ria z udziałem zewnętrznych i wewnętrznych ekspertów w celu 
dzielenia się wiedzą na temat najnowszych zmian w polityce 
UE oraz wykorzystania uzyskanych w ten sposób informacji 
w planowaniu kontroli i w prowadzonych pracach kontrolnych. 
Przykładowo w październiku Trybunał zorganizował semi-
narium poświęcone postępom w zakresie reformy wspólnej 
polityki rolnej (WPR), w którym wzięli udział przedstawiciele 
Dyrekcji Generalnej ds. Rolnictwa i Rozwoju Obszarów Wiej-
skich Komisji Europejskiej.
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Konferencja na temat przyszłości 
pomocy rozwojowej

W dniach 20 i 21 października 2015 r. w Luksemburgu, 
z okazji Europejskiego Roku na rzecz Rozwoju, przyjęcia 
nowych światowych celów zrównoważonego rozwoju oraz 
prezydencji Luksemburga w Radzie Unii Europejskiej – 
w Trybunale odbyła się międzynarodowa konferencja na 
temat unijnej pomocy rozwojowej po 2015 r.

Trwającą dwa dni konferencję, której przewodniczyła członek 
Trybunału Danièle Lamarque, rozpoczął prezes Trybunału 
Vítor Caldeira, a wraz z nim minister ds. współpracy i pomocy 
humanitarnej Luksemburga, Romain Schneider, reprezentu-
jący prezydencję Rady, przewodnicząca Komisji Rozwoju Par-
lamentu Europejskiego Linda McAvan, komisarz ds. rozwoju 
Neven Mimica oraz Grete Faremo, zastępca sekretarza gene-
ralnego ONZ. Wnioski z konferencji przedstawił Marc Angel, 
przewodniczący Komisji Spraw Zagranicznych i Europejskich 
i Obrony z Izby Deputowanych w Luksemburgu.

UE, jako największy międzynarodowy dawca pomocy na 
świecie, współpracuje w tym zakresie z wieloma partnera-
mi publicznymi i prywatnymi: organizacjami międzynaro-
dowymi, fundacjami, organizacjami pozarządowymi i rzą-
dami państw. Aby zagwarantować skuteczność udzielanej 
pomocy, konieczne jest ścisłe przestrzeganie kryteriów jej 
przyznawania i oceny. Trybunał odgrywa ważną rolę w tym 
kontekście.

Nowe zrównoważone cele rozwoju ONZ na lata 2015–2030 
mają charakter bardziej ambitny niż wcześniejsze milenijne 
cele rozwoju i mają skłonić zaangażowane podmioty do 
„zmiany sposobu myślenia i działania”. Uczestnicy konfe-
rencji zgodnie oświadczyli, że pomoc rozwojowa musi być 

spójna z polityką w dziedzinie środowiska, energii, polityką 
migracyjną i innymi dziedzinami polityki oraz że należy 
pozyskać na jej rzecz nowych partnerów.

Ponadto agencje rozwoju powinny dostosować się do no-
wych warunków w sytuacji coraz bardziej zróżnicowanych 
narzędzi finansowania i samego finansowania – innowacyj-
ne instrumenty finansowania przyczyniają się do zwiększe-
nia efektu dźwigni i przybliżają finansowanie do warunków 
rynkowych, lecz jednocześnie zwiększają stopień skompli-
kowania decyzji finansowych i utrudniają ocenę wartości 
dodanej pomocy.

Komisja Europejska przedstawiła główne linie budżetu 
zadaniowego, której celem będzie dokładniejsze zdefinio-
wanie sposobu, w jaki wydawane są środki unijne i jakie 
rezultaty zostały osiągnięte. Trybunał wejdzie w skład 
ustanowionej w tym celu wspólnej międzyinstytucjonalnej 
grupy roboczej.
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Stosunki z partnerami 
instytucjonalnymi

Parlament Europejski i Rada Unii 
Europejskiej

Wkład Trybunału w rozliczalność UE zależy w znacznej mierze 
od stopnia, w jakim jego działalność i wyniki prac są wykorzy-
stywane przez jego głównych partnerów w procesie rozli-
czalności i w procesie legislacyjnym. Partnerzy ci to organy 
polityczne odpowiedzialne za publiczne nadzorowanie wyko-
rzystania środków UE: Parlament Europejski, Rada UE i parla-
menty państw członkowskich. Zgodnie ze strategią Trybunału 
na lata 2013–2017 szczególną uwagę zwrócono na zacieśnienie 
stosunków roboczych z Parlamentem i Radą.

Prezes i członkowie Trybunału utrzymują regularne kontakty 
z komisjami Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza z Komisją 
Kontroli Budżetowej (CONT), która jest głównym partne-
rem Trybunału. W 2015 r. prezes Vítor Caldeira uczestniczył 
w dwóch posiedzeniach CONT w celu przedstawienia rocznego 
programu prac Trybunału oraz sprawozdań specjalnych, jak 
również w dwóch sesjach plenarnych Parlamentu Europejskie-
go, na których przedstawił sprawozdania roczne i uczestniczył 
w debacie na temat udzielenia absolutorium. Z inicjatywy Ville 
Itälä, członka odpowiedzialnego za stosunki międzyinstytu-
cjonalne, prezes Trybunału przedstawił także program prac 
na 2015 r. na forum Konferencji Przewodniczących Komisji 
i skonsultował się z nimi na temat ich priorytetów, tak aby 

uwzględnić je przy opracowywaniu programu prac na 2016 r. 
W październiku 2015 r. przedstawiciele CONT złożyli wizytę 
roboczą w Trybunale, kontynuując tradycję rocznych spotkań 
dwustronnych w jego siedzibie w Luksemburgu. Przedsta-
wiciele Trybunału wzięli natomiast udział w wizytach w pań-
stwach członkowskich i krajach beneficjentach zorganizowa-
nych przez CONT (w Grecji i Serbii).

W 2015 r. członkowie reprezentowali Trybunał w trakcie 29 
posiedzeń CONT poświęconych sprawozdaniom rocznym 
i sprawozdaniom specjalnym Trybunału. Ponadto członkowie 
Trybunału przedstawili dziewięć sprawozdań specjalnych na 
forum odnośnych komisji. Trybunał zorganizował także wspól-
ne posiedzenie z komisjami rolnictwa i ochrony środowiska 
Parlamentu Europejskiego w celu przedyskutowania kwestii 
stanowiących przedmiot wspólnego zainteresowania, a także 
rozpoczął współpracę z Biurem Analiz Parlamentu w celu 
promowania skuteczniejszych sposobów dzielenia się wiedzą 
pomiędzy izbami kontroli a Biurem.

Trybunał nawiązał także ściślejszą współpracę z Radą w celu 
rozwijania i wzmocnienia wzajemnych relacji, w tym także 
z krajami sprawującymi prezydencję. W listopadzie prezes 
Trybunału spotkał się z Pierre’em Gramegna, ministrem 
finansów Luksemburga i przewodniczącym Rady do Spraw 
Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) w czasie prezydencji 
Luksemburga w Radzie UE, aby omówić działania następcze 
w związku z ustaleniami sformułowanymi w sprawozdaniu 
rocznym Trybunału za 2014 r. w czasie procedury udzielenia 
absolutorium za 2014 r. Trybunał przedstawił swój program 
prac na 2015 r. i 15 sprawozdań specjalnych na forum różnych 
grup roboczych Rady. Ponadto przedstawił różne rozdziały 
swojego sprawozdania rocznego Komitetowi Budżetowemu 
Rady jako podstawę do udzielenia absolutorium.

Doroczne posiedzenie Trybunału i Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego.



38Działalność Trybunału

Zacieśnianie partnerstw z parlamentami 
i władzami krajowymi

W 2015 r. Trybunał prowadził ścisłą współpracę z partnerami 
instytucjonalnymi w państwach członkowskich. Systematycz-
nie informował o swoich pracach parlamenty krajowe. Ponadto 
prezes i członkowie Trybunału przedstawili sprawozdanie rocz-
ne parlamentarzystom i rządom większości państw członkow-
skich. Zorganizowano także spotkania z udziałem parlamenta-
rzystów i przedstawicieli władz krajowych zarówno w siedzibie 
Trybunału, jak i w państwach członkowskich.

Podobnie jak w 2014 r., kiedy odbyła się pierwsza wizyta na wy-
sokim szczeblu w państwie członkowskim UE, Trybunał nadal 
organizował takie wizyty w celu wzmocnienia partnerstw z or-
ganami krajowymi odpowiedzialnymi za zarządzanie środkami 
unijnymi i ich kontrolę.

W kwietniu 2015 r. delegacja Trybunału złożyła w Polsce wizytę 
na wysokim szczeblu mającą na celu promocję znaczenia 
kontroli publicznej i rozliczalności środków UE, wzmocnienie 
widoczności UE w tym zakresie oraz nawiązanie dialogu ze 
stosownymi organami polskimi. W ramach wizyty odbyły się 
spotkania z prezydentem Polski Bronisławem Komorowskim, 
szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, przedstawicielami 
Sejmu i Senatu, organami administracji rządowej i samorządu 
terytorialnego, a także – co ważne – Najwyższą Izbą Kontroli. 
Rozmowy dotyczyły w szczególności rozliczalności i kontroli 
publicznej. Odnoszono się w nich do opublikowanego niedużo 
wcześniej przez Trybunał przeglądu horyzontalnego doty-
czącego mechanizmów rozliczalności i kontroli publicznej UE. 
Zorganizowane spotkania z przedstawicielami Ministerstw: 
Finansów, Infrastruktury i Rozwoju oraz Rolnictwa i Rozwoju 
Wsi stanowiły okazję do omówienia przeglądów horyzontal-
nych Trybunału, wyników odpowiednich kontroli przepro-
wadzonych przez Trybunał i najlepszych praktyk. Delegacja 
Trybunału udała się na miejsca realizacji dwóch projektów 
finansowanych ze środków unijnych, z których jeden jest 
zarządzany przez władze publiczne, a drugi przez beneficjenta 
prywatnego.

Oprócz wizyty na wysokim szczeblu w Polsce przeprowadzono 
także wizyty w Republice Czeskiej (w czerwcu 2015 r.) i w Buł-
garii (w listopadzie 2015 r.). W Republice Czeskiej przedstawi-
ciele Trybunału spotkali się z prezydentem Republiki Czeskiej 
Milošem Zemanem, premierem i przedstawicielami parlamen-
tu. Uczestniczyli także we wspólnym posiedzeniu Komitetu 
Kontroli Budżetowej i Komitetu Spraw Zagranicznych Izby 
Poselskiej, w trakcie którego debatowano nad odnoszącymi się 
do Republiki Czeskiej wynikami kontroli z zakresu WPR i polity-
ki spójności w poprzednim okresie programowania. W trakcie 
tej wizyty członkowie delegacji Trybunału wzięli również 
aktywny udział w konferencji zorganizowanej przez najwyższy 
organ kontroli Republiki Czeskiej na temat danych elektronicz-
nych i ich znaczenia dla przyszłych kontroli. W ramach wizyty 
w Bułgarii delegacja Trybunału spotkała się z prezydentem 
Republiki Bułgarii Rosenem Plewneliewem, premierem Bojko 
Borisowem, przewodniczącą Zgromadzenia Narodowego 
Cecką Caczewą i innymi parlamentarzystami. Uczestnicy 
delegacji wzięli też udział w konferencji na temat roli kontroli 
zewnętrznej w skutecznym zarządzaniu sektorem publicznym, 
która odbyła się z okazji 135. rocznicy powołania bułgarskiego 
najwyższego organu kontroli i 20. rocznicy jego przywrócenia.

Od lewej: prezes Trybunału Obrachunkowego Vítor Caldeira, prezes 
NIK Krzysztof Kwiatkowski, polski członek Trybunału Obrachunkowego 
Augustyn Kubik.
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Współpraca z najwyższymi organami 
kontroli

Trybunał współpracuje z innymi najwyższymi organami kon-
troli (NOK) głównie za pośrednictwem:

 • Komitetu Kontaktowego skupiającego NOK z państw 
członkowskich UE;

 • sieci NOK z państw kandydujących do UE lub poten-
cjalnych kandydatów do członkostwa w UE;

 • międzynarodowych organizacji zrzeszających publicz-
ne organy kontroli, tj. Międzynarodowej Organizacji 
Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) oraz jej euro-
pejskiej grupy regionalnej (EUROSAI).

Komitet Kontaktowy najwyższych 
organów kontroli państw członkowskich 
UE

Zgodnie z Traktatem UE Trybunał oraz krajowe instytucje 
kontrolne państw członkowskich współpracują na zasadzie 
wzajemnego zaufania, zachowując jednocześnie swoją nieza-
leżność. Trybunał współpracuje czynnie z najwyższymi orga-
nami kontroli (NOK) państw członkowskich na forum Komitetu 
Kontaktowego, w tym w ramach dorocznych spotkań oraz 
różnych grup roboczych, sieci i grup zadaniowych ustanowio-
nych w celu rozwiązania konkretnych problemów będących 
przedmiotem wspólnego zainteresowania.

W 2015 r. doroczne spotkanie Komitetu Kontaktowego odbyło 
się w Rydze. Dyskusje w trakcie spotkania dotyczyły Europej-
skiego Funduszu Inwestycji Strategicznych (EFIS), zapobie-
gania nieprawidłowościom i nadużyciom finansowym oraz 
walki z nimi, a także wieloletnich ram finansowych na lata 
2014–2020. Zwrócono również uwagę na kwestie związane 
z jednolitym mechanizmem nadzorczym. Komitet Kontaktowy 
przyjął oświadczenie na temat mechanizmów rozliczalności 
i kontroli jednolitego mechanizmu nadzorczego, skierowane 
do parlamentów krajowych, rządów i stosownych instytucji 
i organów UE. Ponadto Komitet Kontaktowy przyjął propozycje 
w sprawie przeprowadzenia równoległych kontroli dotyczą-
cych wprowadzenia jednolitego mechanizmu nadzorczego, 
a także wkładu z funduszy strukturalnych na rzecz strategii 

„Europa 2020” i związanego z tym ryzyka w zakresie stabilności 
finansów publicznych. W listopadzie 2015 r. w Trybunale odby-
ło się spotkanie inauguracyjne grupy roboczej VII ds. funduszy 
strukturalnych w celu uzgodnienia planu prac w ramach nowej 
wielostronnej kontroli równoległej, mającej na celu ocenę, na 
ile skutecznie dotacje unijne przyczyniają się do wdrożenia 
strategii „Europa 2020” w obszarach zatrudnienia i edukacji.

Sieć NOK z państw kandydujących do UE 
i potencjalnych kandydatów do 
członkostwa w UE

Trybunał współpracuje z NOK z państw kandydujących do UE 
i potencjalnych kandydatów do członkostwa w UE głównie za 
pośrednictwem sieci1 podobnej do Komitetu Kontaktowego.

W 2015 r. Trybunał nadal wspierał tę sieć w zakresie równo-
ległej kontroli wykonania zadań dotyczącej efektywności 
energetycznej. Końcowe warsztaty w ramach tego projektu 
odbyły się w maju 2015 r. w siedzibie Trybunału w Luksembur-
gu. Trybunał jest zaangażowany w przygotowanie nowych 
projektów, których realizacja ma się rozpocząć w 2016 r. Będą 
one dotyczyć przede wszystkim kontroli wykonania zadań 
i kontroli finansowych.

W maju 2015 r. przedstawiciele Trybunału wzięli udział 
w uroczystościach zorganizowanych w związku z 90. rocznicą 
powołania najwyższego organu kontroli Albanii. Przy tej okazji 
prezes Trybunału Vítor Caldeira spotkał się z prezydentem 
Albanii Bujarem Nishanim.

W 2015 r. ośmiu kontrolerów z sieci NOK uczestniczyło w pro-
gramie stażowym Trybunału.

1 Według stanu na styczeń 2015 r. sieć ta obejmuje sześć 
krajów kandydujących (Albania, była jugosłowiańska 
republika Macedonii, Czarnogóra, Islandia, Serbia 
i Turcja) oraz jednego potencjalnego kandydata (Bośnia 
i Hercegowina). W listopadzie 2013 r. do udziału w sieci 
w roli obserwatora dopuszczono Kosowo*.

* Użycie tej nazwy nie ma wpływu na stanowiska 
w sprawie statusu Kosowa i jest zgodne z rezolucją Rady 
Bezpieczeństwa ONZ 1244 oraz opinią Międzynarodowego 
Trybunału Sprawiedliwości na temat ogłoszenia przez 
Kosowo niepodległości.



40Działalność Trybunału

Współpraca wielostronna (INTOSAI – 
EUROSAI) i dwustronna

W 2015 r. Trybunał był nadal aktywnie zaangażowany oraz 
wnosił swój wkład w działania INTOSAI i EUROSAI, w szczegól-
ności w ramach odpowiednich grup roboczych.

W listopadzie Trybunałowi powierzono funkcję wiceprzewod-
niczącego Komisji ds. Standardów Zawodowych INTOSAI po-
cząwszy od kongresu INCOSAI, który odbędzie się pod koniec 
2016 r. Nominacja ta odzwierciedla ambicje Trybunału co do 
zwiększenia jego udziału w procesie opracowywania standar-
dów kontroli publicznej.

Trybunał był także nadal aktywnie zaangażowany w działania 
zarządu i grup roboczych EUROSAI. Na wniosek NOK Ukrainy, 
sprawującego przewodnictwo w EUROSAI, Trybunał zgodził 
się gościć u siebie uczestników pierwszego posiedzenia grupy 
roboczej ds. kontroli wykorzystania funduszy na rzecz katastrof 
i klęsk żywiołowych.

Trybunał aktywnie uczestniczył także w pracach grupy zada-
niowej EUROSAI ds. kontroli i etyki, która ma na celu promo-
wanie etycznego postępowania i uczciwości zarówno w NOK, 
jak i w organizacjach publicznych. Głównym celem grupy 
zadaniowej jest wzmocnienie zarządzania standardami etycz-
nymi i zapewnienie jego ram oraz opracowanie praktycznych 
i możliwych do wdrożenia narzędzi mających wspomóc NOK 
w codziennej pracy.

Trybunał uczestniczył w 5. wspólnej konferencji EUROSAI 
i ARABOSAI poświęconej nadzorowi nad rządowymi planami 
dotyczącymi pakietów ratunkowych oraz w 2. konferencji 
Young EUROSAI, która daje młodym audytorom okazję do 
omówienia aktualnych zagadnień.

Trybunał był także reprezentowany na światowym forum przy-
wództwa najwyższych organów kontroli, którego centralnym 
tematem była rola kontrolerów sektora publicznego w 2030 r.

Trybunał utrzymuje dobre dwustronne stosunki z poszczegól-
nymi NOK. W 2015 r. delegacja Trybunału wzięła na przykład 
udział w międzynarodowym seminarium dla kontrolerów 
z Gruzji, Mołdawii i Ukrainy zorganizowanym przez NIK w War-
szawie. Podczas seminarium kontrolerzy ci mieli okazję spotkać 
się z przedstawicielami NOK z Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, 
Łotwy, Republiki Słowacji i Węgier i wymienić się doświadcze-
niami z zakresu rozwoju i budowania zdolności instytucjonal-
nych na drodze do członkostwa w UE. Kontrolerzy Trybunału 
przeprowadzili także szkolenie na temat metodyki kontroli 
zgodności i kontroli wykonania zadań.

Współpraca z NOK w ramach 
międzynarodowych ocen partnerskich

Przeprowadzanie ocen partnerskich jest często stosowaną 
metodą propagowania najlepszych praktyk oraz zapewniania 
jakości. Podkomitet INTOSAI ds. ocen partnerskich odpowiada 
za analizę, aktualizację i zapewnianie stosowności wytycznych 
dotyczących Międzynarodowych Standardów Najwyższych 
Organów Kontroli (ISSAI 5600). W 2015 r. Trybunał przyczynił 
się w znacznym stopniu do weryfikacji tych wytycznych. Ich 
przyjęcie będzie miało miejsce w ramach konferencji INCOSAI 
w 2016 r.

Trybunał objął także wiodącą rolę w międzynarodowych 
ocenach partnerskich NOK Łotwy, Hiszpanii i Szwajcarii. Zakres 
oceny NOK Łotwy był bardzo szeroki i objął metodykę i prakty-
kę kontroli finansowych, kontroli zgodności i kontroli wykona-
nia zadań, a także skuteczność działów pomocniczych. Ocena 
NOK Hiszpanii, prowadzona przez NOK Portugalii, również 
objęła wiele aspektów działalności tej instytucji. W przypadku 
NOK Szwajcarii Trybunał Obrachunkowy był jedynym ocenia-
jącym. Ocena objęła zaopiniowanie stosowności strategii NOK, 
a także procesy programowania i kontroli jakości.
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Kolegium Trybunału

W skład kolegium Trybunału wchodzi po jednym członku z każ-
dego państwa członkowskiego. Ich kadencja trwa sześć lat. 
Członków Trybunału mianuje Rada, po konsultacji z Parlamen-
tem Europejskim, w następstwie nominacji przez poszczególne 
państwa członkowskie. Zgodnie z Traktatem członkowie – wy-
pełniając swoje obowiązki – są zobowiązani zachować pełną 
niezależność i działać w ogólnym interesie Unii Europejskiej.

Członkowie wybierają ze swojego grona prezesa na okres 
trzech lat. Kadencje prezesa i członków są odnawialne.

Większość członków przypisana jest do jednej z pięciu izb, 
które przyjmują sprawozdania, opinie i stanowiska, a także 
podejmują decyzje w ogólniejszych kwestiach natury stra-
tegicznej i administracyjnej. Każdy z członków jest także 

odpowiedzialny za powierzone mu indywidualne zadania, 
dotyczące głównie kontroli. Członek koordynuje pracę właści-
wych zespołów kontrolnych, w czym wspiera go personel jego 
gabinetu. Sprawozdania, opinie lub stanowiska przedstawiane 
są na szczeblu izby lub całego kolegium, a po ich przyjęciu – 
przed Parlamentem, Radą i innymi partnerami instytucjonalny-
mi, w tym w mediach. W wybranych przypadkach, z inicjatywy 
członków, sprawozdanie może zostać przedstawione władzom 
odpowiednich państw członkowskich. Odpowiedzialność za 
stosunki międzyinstytucjonalne powierzono jednemu członko-
wi – Ville Itälä.

W 2015 r., w następstwie nominacji przez państwo członkow-
skie i po konsultacji z Parlamentem Europejskim, Rada Unii 
Europejskiej mianowała Bettinę Jakobsen (Dania) członkiem 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. Jej kadencja trwa 
od 1 września 2015 r. do 28 lutego 2018 r., tj. przez pozostały 
okres kadencji poprzedniego członka duńskiego, Henrika 
Otbo, który zmarł nagle w lutym 2015 r.

Członkowie Trybunału w dniu 31 grudnia 2015 r.
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Priorytety strategiczne Trybunału na lata 2013–2017

Strategia Trybunału na lata 2013–2017 
– stały postęp

Celem strategii pięcioletniej jest maksymalizacja wkładu Trybu-
nału w rozliczalność publiczną UE. Główne priorytety służące 
osiągnięciu tego celu wyszczególniono poniżej.

Trybunał zrealizował już wiele z inicjatyw wskazanych w stra-
tegii. Rozszerzono zakres produktów, kontakty z partnerami 
Trybunału zostały zacieśnione i poszerzone, przyspieszono 
procesy kontroli oraz usprawniono sposób pomiaru wyników 
osiąganych przez Trybunał. W 2015 r. podjęto także decyzję 
o reformie struktury organizacyjnej Trybunału. W ten sposób 
Trybunał odpowiada na zalecenie Parlamentu Europejskiego 
dotyczące jego przyszłej roli, a także na zalecenie sformułowa-
ne w ramach oceny partnerskiej z 2014 r. dotyczące kontroli 
wykonania zadań.
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Reforma Trybunału
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Sprawne reagowanie na szybko 
zmieniające się otoczenie

W Trybunale opracowano nowy proces planowania prac, 
pozwalający planować i organizować pracę w oparciu 
o priorytety całej instytucji i kompleksowy przegląd 
ryzyka. Przy planowaniu prac Trybunał uwzględnia teraz 
systematycznie opinie swoich partnerów, dbając o to, by 
jego sprawozdania były jak najbardziej użyteczne. Prezes 
i członkowie Trybunału, przy wsparciu członka odpowie-
dzialnego za relacje międzyinstytucjonalne, pogłębiają 
współpracę z podmiotami instytucjonalnymi UE, w tym 
także z komisjami Parlamentu Europejskiego.

Elastyczne przydzielanie zasobów do 
priorytetowych zadań kontrolnych

Zgodnie z nowymi zasadami organizacji pracy zrezygno-
wano ze struktury działowej, a pracownicy Trybunału zo-
stali podzieleni na elastyczne zespoły, tak aby móc łatwiej 
przystąpić do realizacji zadań priorytetowych. Oznacza to, 
że obecnie „właściwa osoba” kierowana jest do „właściwe-
go zadania”, a tym samym optymalnie wykorzystuje ona 
swoje umiejętności i potencjał. Reforma doprowadziła też 
do wprowadzenia koncepcji lean management (szczupłe 
zarządzanie) w Trybunale, co polega na tym, że szefowie 
działów zostali kierownikami, którzy wspólnie sprawują 
funkcje kierownicze pod nadzorem dyrektora, wykorzystu-
jąc swoją wiedzę fachową w zakresie jakości i zarządzania. 
Trybunał dąży także do pogłębienia wiedzy fachowej 
w różnych obszarach kontroli i wprowadza nowe narzędzia 
służące do wymiany wiedzy w celu dalszego usprawnienia 
procesów zarządzania wiedzą.

Terminowe opracowywanie 
publikacji

W Trybunale usprawniono procedury kontroli i uprosz-
czono zarządzanie poszczególnymi zadaniami, tak aby 
umożliwić terminowe opracowywanie publikacji. W ostat-
nich latach stale skracano średni czas potrzebny na 
przygotowanie sprawozdań specjalnych, a dzięki reformie 
możliwe będzie jego dalsze skrócenie. Ma to szczególne 
znaczenie w świetle wejścia w życie nowego rozporządze-
nia finansowego.

Skuteczniejsze informowanie o roli 
i pracy Trybunału

Trybunał zmienił formę swojego sprawozdania roczne-
go, tak aby jego rozdziały odpowiadały poszczególnym 
działom wieloletnich ram finansowych, dzięki czemu 
łatwiej z niego skorzystać i jej ono bardziej przystępne dla 
czytelników. W swoim sprawozdaniu rocznym Trybunał 
przedstawia teraz informacje w ujęciu wieloletnim doty-
czące największych obszarów wydatków, a także osiąga-
nych wyników. Trybunał usprawnił także swoje działania 
komunikacyjne i kontakty z partnerami instytucjonalnymi, 
między innymi poprzez zatrudnienie rzecznika.
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Pomiar osiąganych wyników

Od 2008 r. Trybunał stosuje kluczowe wskaźniki wykonania 
(KWW), aby informować kierownictwo o postępach w osiąga-
niu wyznaczonych celów, wspierać proces decyzyjny oraz prze-
kazywać partnerom Trybunału informacje na temat osiąganych 
wyników. KWW odzwierciedlają priorytety Trybunału, a za ich 
pośrednictwem można wykazać skuteczność i odpowiedzial-
ność Trybunału jako profesjonalnej instytucji kontrolnej.

Wskaźniki służą do pomiaru kluczowych elementów jakości 
i oddziaływania prac Trybunału, ze szczególnym uwzględnie-
niem opinii jego głównych partnerów instytucjonalnych oraz 
skuteczności i wydajności w wykorzystywaniu zasobów. KWW 
zostały zaktualizowane na potrzeby okresu strategicznego 
2013–2017.

Jakość i oddziaływanie prac Trybunału

Trybunał ocenia jakość i oddziaływanie swoich sprawozdań 
na podstawie oceny wydawanej przez głównych partnerów, 
przeglądów eksperckich oraz stopnia realizacji jego zaleceń 
w kwestii poprawy zarządzania finansami UE. Ponadto Trybu-
nał dokonuje pomiarów swojej obecności w mediach.

Ocena wydawana przez głównych partnerów 
instytucjonalnych

Trybunał zwrócił się do swoich głównych partnerów – Komisji 
Kontroli Budżetowej i Komisji Budżetowej Parlamentu Euro-
pejskiego, Komitetu Budżetowego Rady, głównych jednostek 
kontrolowanych w Komisji i agencjach UE oraz do prezesów 
NOK UE – o ocenę przydatności i wpływu sprawozdań wyda-
nych w 2015 r. na pięciostopniowej skali od „bardzo niskiej” do 
„bardzo wysokiej”.

Z udzielonych odpowiedzi wynika, że 90% głównych partne-
rów uznaje sprawozdania Trybunału za przydatne w swojej 
pracy (w 2014 r. było ich 94%), a 92% jest zdania, że są one 
skuteczne (w 2014 r. było to 91%).
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Działania podjęte w związku z zaleceniami

Trybunał przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE 
głównie za pośrednictwem zaleceń zawartych w sprawozda-
niach z kontroli, formułowanych pod adresem Komisji i innych 
jednostek kontrolowanych. Niektóre z nich mogą zostać 
zrealizowane szybko, inne – te bardziej złożone – wymagają 
więcej czasu.

Trybunał w sposób systematyczny monitoruje, w jakim stopniu 
jednostki kontrolowane realizują sformułowane przezeń za-
lecenia. Na koniec roku 2015 zrealizowanych zostało 73% z po-
nad sześciuset zaleceń wydanych w latach 2012–2015. Oznacza 
to wzrost w porównaniu z 2014 r., kiedy wskaźnik wykonania 
zaleceń wydanych w latach 2011–2014 wynosił 69%.
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Przeglądy eksperckie

Każdego roku na podstawie próby sprawozdań Trybunału 
niezależni eksperci zewnętrzni dokonują przeglądu ich treści 
i formy w celu oceny ich jakości. W 2015 r. eksperci dokonali 
oceny czterech sprawozdań specjalnych oraz sprawozdań rocz-
nych za 2014 r. Ocenili oni jakość rożnych aspektów sprawo-
zdań, stosując czteropunktową skalę od „znacząco wadliwy” (1) 
do „wysokiej jakości” (4).

Wyniki oceny za 2015 r. były najwyższe na przestrzeni ostat-
nich czterech lat w odniesieniu do obu rodzajów sprawozdań. 
Średnia ocena ekspertów wyniosła 3,3.

Realizacja zaleceń Trybunału w podziale na rok ich 
wydania
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Wydajne i skuteczne wykorzystywanie 
zasobów

Trybunał ocenia wydajność i skuteczność wykorzystania 
zasobów w kategoriach swojej zdolności do realizacji przyję-
tego programu prac, terminowego przeprowadzania kontroli 
oraz zagwarantowania kompetencji zawodowych swoich 
pracowników.

Realizacja programu prac

Trybunał planuje kontrole i inne zadania w ramach rocznego 
programu prac, a następnie monitoruje ich wykonanie w ciągu 
roku. W 2015 r. Trybunał zrealizował 88% swojego progra-
mu prac. Plan w zakresie sprawozdań rocznych i rocznych 
sprawozdań specjalnych został zrealizowany, natomiast jeśli 
chodzi o sprawozdania specjalne, zrealizowano 69% bar-
dzo ambitnych założeń Trybunału. Ukończenie pozostałych 
sprawozdań – które opóźniły się ze względu na konieczność 
uzyskania większej liczby dowodów kontroli lub ze względu 
na niespodziewany stopień złożoności – zostało przełożone 
na początek 2016 r. Dotyczą one głównie nowych lub inno-
wacyjnych kontroli, których przeprowadzenie z uwagi na ich 
charakter może zająć więcej czasu. Realizacja projektu reformy 
Trybunału, którego wyniki mierzono w ramach „innych zadań”, 
przebiegała zgodnie z planem.

Obecność w mediach

Wskaźnik obecności Trybunału w mediach stanowi odbicie 
oddźwięku medialnego jego działań. Jest on związany ze 
strategicznym celem polegającym na podnoszeniu poziomu 
wiedzy na temat Trybunału, produktów jego działalności oraz 
ustaleń i wniosków z kontroli.

W 2015 r. Trybunał odnotował ponad 3 400 artykułów w inter-
necie dotyczących sprawozdań specjalnych, sprawozdań 
rocznych oraz instytucji jako takiej. 54% z nich dotyczyło 
opublikowanych przez Trybunał sprawozdań z kontroli, zaś 
pozostałe odnosiły się ogólnie do instytucji i jej pracy. W 2015 r. 
sprawo zdania roczne Trybunału wzbudziły niemal dwukrotnie 
większe zainteresowanie mediów niż w 2014 r. W stosunku do 
2014 r. zmniejszyła się za to ilość informacji w mediach na temat 
sprawozdań specjalnych Trybunału, głównie z powodu dużego 
zainteresowania mediów zwłaszcza jednym sprawo zdaniem 
z tego roku (sprawozdanie specjalne nr 21/2014 pt. „Infrastruk-
tura portów lotniczych współfinansowana ze środków UE”, na 
temat którego opublikowano ponad 800 artykułów).

0%

20%

40%

60%

80%

100%

88%100% 100%69%100%

Sprawozdania 
roczne

Sprawozdania 
specjalne

Specjalne 
sprawozdania 

roczne

Inne 
zadania

RAZEM

Realizacja programu prac Trybunału na 2015 r.

0% 20% 40% 60% 80% 100%

26% 28% 46%

Sprawozdania
specjalne

Trybunał jako
instytucja

Sprawozdania
roczne

Tematy poruszane w mediach



49Zarządzanie Trybunałem

0%

20%

40%

60%

80%

100%

2013 r.    2014 r. 2015 r. 

35%
7

sprawozdań
specjalnych

42%
10

sprawozdań
specjalnych

60%
15

sprawozdań
specjalnych

60%
12

sprawozdań
specjalnych

5%
1 sprawozdanie

 specjalne

4%
1 sprawozdanie

specjalne

4%
1 sprawozdanie

specjalne

54%
13

sprawozdań
specjalnych

36%
9

sprawozdań
specjalnych

ponad 26 
miesięcy
18–26 
miesięcy
10–18 
miesięcy

Proces sporządzania sprawozdań specjalnych

Aby przynieść efekty, sprawozdania specjalne Trybunału mu-
szą być sporządzane terminowo. W minionych latach Trybu-
nałowi udało się skrócić czas potrzebny na przeprowadzanie 
kontroli, głównie dzięki inicjatywom powstałym na bazie 
strategii na lata 2013–2017. W 2015 r. Trybunał opublikował 
25 sprawozdań specjalnych, nad którymi prace trwały średnio 
17 miesięcy (w 2014 r. było to 19 miesięcy) – po raz pierwszy 
czas ten wyniósł mniej niż 18 miesięcy. Trybunał będzie nadal 
podejmował wysiłki w celu dalszego skrócenia czasu potrzeb-
nego na opracowanie sprawozdań specjalnych, zwłaszcza 
w kontekście nowej zasady zawartej w zmienionym rozporzą-
dzeniu finansowym.
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Liczba dni szkoleń zawodowych rocznie na kontrolera
Szkolenia zawodowe

Zgodnie z wytycznymi opublikowanymi przez Międzynaro-
dową Federację Księgowych (IFAC) Trybunał za cel przyjął 
zapewnienie każdemu kontrolerowi średnio 40 godzin (pięć 
dni) szkoleń zawodowych (z wyłączeniem kursów językowych).

Trybunał ponownie przekroczył wartość docelową określo-
ną dla szkoleń zawodowych kontrolerów, co odzwierciedla 
znaczenie, jakie przypisuje on rozwojowi pracowników. 
Z uwzględnieniem szkoleń językowych w 2015 r. kontrolerom 
zapewniono średnio 9,4 dnia szkoleń rocznie.
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Kadry

Przydział pracowników

W 2015 r. Trybunał kontynuował proces redukcji personelu 
o 1% rocznie przez 5 lat (2013–2017), zgodnie z postanowie-
niami porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie 
dyscypliny budżetowej i należytego zarządzania finansami 
z grudnia 2013 r.

W rezultacie w 2015 r. liczba pracowników Trybunału zmniej-
szyła się z 882 do 872 urzędników i pracowników czasowych 
(nie licząc członków Trybunału, pracowników kontraktowych, 
oddelegowanych ekspertów krajowych i stażystów). Liczba 
pracowników zajmujących się kontrolą wyniosła 562, w tym 
113 w gabinetach członków.
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Rekrutacja

Pracownicy Trybunału posiadają różnorodne wykształcenie 
i bogate doświadczenie zawodowe, a jakość ich pracy i zaan-
gażowanie znajdują odzwierciedlenie w wynikach działalności 
instytucji. Polityka rekrutacji w Trybunale jest zgodna z ogól-
nymi zasadami i warunkami zatrudnienia w instytucjach UE, 
a na personel składają się zarówno urzędnicy mianowani, jak 
i pracownicy zatrudnieni na czas określony. Otwarte konkursy 
na stanowiska w Trybunale są organizowane przez Europejski 
Urząd Doboru Kadr (EPSO).

W 2015 r. Trybunał zatrudnił 63 nowych pracowników: 
30 urzędników, 17 pracowników czasowych, 11 pracowników 
kontraktowych, 4 oddelegowanych ekspertów krajowych 
i 1 konsultanta. Trybunał zapewnił także 74 staże trwające od 
trzech do pięciu miesięcy dla absolwentów wyższych uczelni. 
Na dzień 31 grudnia 2015 r. w Trybunale było tylko 15 wakatów 
(1,7% łącznej liczby stanowisk).
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Równowaga płci

W zarządzaniu kadrami i procesie rekrutacji pracowników 
Trybunał kieruje się zasadą równych szans. Od kilku lat wśród 
personelu Trybunału utrzymuje się równowaga płci.

W tabeli przedstawiono odsetek mężczyzn i kobiet według 
ich zakresu odpowiedzialności na dzień 31 grudnia 2015 r. Taki 
stan utrzymuje się w Trybunale od kilku lat.

Plan działania Trybunału w zakresie równości szans ma na celu 
osiągnięcie równego podziału stanowisk pomiędzy kobiety 
i mężczyzn na każdym szczeblu. Po ostatnich rekrutacjach 
50% wszystkich pracowników w grupie zaszeregowania od 
AD5 do AD8 stanowią kobiety (co oznacza wzrost w stosunku 
do 48% w 2014 r.). Wraz z odnowieniem składu kadry kierow-
niczej wyższego i średniego szczebla rosnący udział kobiet na 
stanowiskach szczebla AD prawdopodobnie przyczyni się do 
tego, że odsetek kobiet w szeregach kadry kierowniczej zwięk-
szy się w przyszłości.
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Pracownicy na stanowiskach kierowniczych w podziale na narodowość i płeć na dzień 31 grudnia 2015 r.

Narodowość * Dyrektorzy Kierownicy
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Struktura wiekowa

Struktura wiekowa czynnych pracowników na dzień 31 grudnia 
2015 r. wskazuje, że 52% członków personelu w Trybunale to 
osoby w wieku 44 lat lub młodsze.

Spośród 69 dyrektorów i kierowników 32 (46%) to osoby w wie-
ku 55 lat lub starsze. Oznacza to, że w ciągu najbliższych pięciu 
do dziesięciu lat nastąpi odnowienie składu kadry kierowniczej 
wyższego szczebla, w miarę jak pracownicy będą przechodzić 
na emeryturę.
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Szkolenia zawodowe

Kontrolerzy muszą nieustannie się dokształcać, aby śledzić na 
bieżąco zmiany następujące w branży oraz zdobywać nowe 
umiejętności. Ponadto szczególny charakter środowiska kon-
troli Trybunału rodzi konieczność dobrej znajomości języków 
obcych.

W 2015 r. pracownik Trybunału brał udział w szkoleniach zawo-
dowych w wymiarze średnio 7,3 dnia na rok. Udział kursów ję-
zykowych w ogólnej puli szkoleń wciąż się zmniejsza. W 2015 r. 
na kursy językowe przypadło 35% wszystkich dni poświęco-
nych na szkolenia w porównaniu z 43% w 2014 r.

Główne działania w zakresie szkoleń zawodowych dotyczą 
modernizacji programu szkoleń i pogłębionej współpracy 
z jednostkami szkoleniowymi w ramach instytucji unijnych 

i spoza nich. Trybunał nawiązał współpracę z Uniwersytetem 
Lotaryńskim (Nancy, Francja), współorganizując studia pody-
plomowe kończące się uzyskaniem dyplomu w zakresie kon-
troli organizacji publicznych i polityki publicznej oraz program 
studiów magisterskich w zakresie zarządzania organizacjami 
publicznymi.

Zacieśnił też współpracę z Komisją Europejską, która zajmuje 
się organizacją szkoleń językowych dla personelu  Trybunału, 
oraz z Europejską Szkołą Administracji, która wspomogła 
Trybunał w organizacji szkoleń w dziedzinie tzw. umiejętno-
ści miękkich i „dnia szkoleniowego” w Trybunale. Ponadto 
Trybunał poszerzał zakres swojej oferty szkoleniowej, wprowa-
dzając dostosowane do potrzeb pracowników szkolenia drogą 
elektroniczną i kursy z wykorzystaniem metody nauczania 
mieszanego. Trybunał w dalszym ciągu organizował cieszące 
się powodzeniem prezentacje prowadzone przez ekspertów 
wewnętrznych i zewnętrznych na temat zmian zachodzących 
w zakresie kontroli lub w dziedzinach związanych z pracą 
kontrolerów. Ustanowiono także ramowe zasady przyznawania 
nagrody za szczególne osiągnięcia w pracy dla pracowników 
niesprawujących funkcji kierowniczych, która będzie przy-
znawana w dowód uznania dla wyników ich pracy. Nagrodą 
będzie konkretne szkolenie poza Trybunałem.
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Tłumaczenia pisemne

Tłumaczenia to działalność wspierająca prace kontrolne Trybu-
nału, który dzięki nim może realizować swoją misję oraz zało-
żone cele w zakresie komunikacji. Ilość pracy tłumaczeniowej 
w 2015 r. była największa w historii Trybunału. Przetłumaczono 
blisko 200 000 stron, co stanowi wzrost o prawie 3% w porów-
naniu z 2014 r. Około 99% tłumaczeń zostało ukończonych 
w terminie.

Poza zwykłą pracą tłumaczeniową tłumacze Trybunału za-
pewnili też wsparcie językowe podczas 26 wizyt kontrolnych 
na terenie całej UE, a także tłumaczenie ustne na spotkaniach 
i imprezach wewnętrznych. Zapewnili też wsparcie na etapie 
sporządzania sprawozdań z kontroli i sprawozdań specjalnych, 
co zwiększyło ich udział w podstawowych działaniach Trybu-
nału dotyczących kontroli.

W 2015 r., w wyniku przeglądu obiegu zadań w dziedzinie 
tłumaczeń oraz zgodnie z reformą Trybunału, Dyrekcja Tłuma-
czeń dokonała optymizacji swojej struktury, powołując zespoły 
asystentów. Największy projekt realizowany przez Dyrekcję, 
GroupShare, doprowadzi do znacznej poprawy poprzez 
usprawnienie pracy zespołów asystentów, umożliwi zwiększe-
nie wydajności i automatyzację oraz pozwoli zharmonizować 
sposoby pracy poszczególnych zespołów językowych.

Technologia informacyjna

W 2015 r. działania Dyrekcji Informacji i Technologii koncentro-
wały się na takim przystosowaniu administracyjnych systemów 
informacyjnych, aby umożliwiły one skuteczne wdrożenie 
reformy Trybunału, a także na przygotowaniach do zmian 
w obszarze zarządzania wiedzą w ramach nowej struktury 
organizacyjnej.

Dodatkowo wdrożono pełen zestaw narzędzi wspomagających 
prace związane z poświadczeniem wiarygodności, kontrolami 
wykonania zadań i sporządzanymi na ich podstawie sprawo-
zdaniami, co pozwoliło opracować pełną wersję narzędzia do 
dokumentacji kontrolnej Assyst 2. Tym samym ukończono 
realizację tego dużego projektu. Zaczęto stosować nowy sys-
tem zarządzania kontrolą (AMS). Przy jego użyciu sporządzono 
ponad 300 planów kontroli, a 180 zadań kontrolnych zostało 
zgłoszonych i było monitorowanych.

Jednocześnie trwały prace nad rozwiązaniami w zakresie 
mobilności, opierające się na technicznych podstawach zreali-
zowanych w poprzednim roku (udostępnienie bezprzewodo-
wej sieci internetowej w budynkach Trybunału, wyposażenie 
całego personelu w laptopy). Obecnie Dyrekcja koncentruje się 
na kwestii mobilności globalnej, która obejmuje możliwość do-
stępu do wszystkich treści z dowolnej lokalizacji, w dowolnym 
czasie i z dowolnego urządzenia. Projekt polegający na opra-
cowaniu rozwiązania, które pozwoli pracownikom Trybunału 
na uzyskanie dostępu do informacji z dowolnego urządzenia, 
przyczyni się do ciągłości działania instytucji i do osiągnięcia 
korzyści w zakresie wydajności i skuteczności. Wszystkich 
zmian dotyczących rozwiązań informatycznych dokonano przy 
zapewnieniu bezpieczeństwa operacji i ciągłości działania. 
Dostępność systemów krytycznych wyniosła 99,82%.
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Administracja i infrastruktura

Zadaniem Dyrekcji Finansów i Wsparcia jest zapewnianie 
odpowiednich zasobów, usług i środków pozwalających Try-
bunałowi na wypełnianie jego misji i osiąganie strategicznych 
celów. Dodatkowo Dyrekcja gwarantuje niezbędne finansowa-
nie oraz funkcjonowanie mechanizmów kontroli wewnętrznej 
i rachunkowości w celu wspierania działalności Trybunału. 
W 2015 r. Dyrekcja w dalszym ciągu koncentrowała swe wysiłki 
na zwiększaniu wydajności i ekonomiczności swoich działań.

Ze względu na szczególną sytuację wynikającą z listopado-
wych ataków terrorystycznych, które miały miejsce w Pa-
ryżu, i stan wyjątkowy, jaki następnie ogłoszono w Belgii, 
w Trybunale wzmocniono środki bezpieczeństwa i, w drodze 
postępowań o udzielenie zamówień publicznych, zakupiono 
niezbędne wyposażenie służące zapewnieniu bezpieczeństwa. 
Informacje na temat zamówień publicznych są dostępne na 
stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu).

Budynki

Trybunał posiada obecnie trzy budynki (K1, K2 i K3) oraz wynaj-
muje niewielkie pomieszczenia na potrzeby informatycznego 
centrum odzyskiwania danych wraz z salą konferencyjną. Wy-
najmuje też trzy biura od Parlamentu Europejskiego w Brukseli 
i jedno biuro w Strasburgu.

Aby zagwarantować opłacalność kosztową polityki loka-
lowej, Trybunał bierze pod uwagę trzy czynniki: zakup 
lub wynajem budynków, koszty cyklu życia i współpracę 
międzyinstytucjonalną.

Podobnie jak we wszystkich obszarach swojej działalności, tak 
również w zakresie opracowywania i realizacji polityki lokalo-
wej Trybunał pragnie wyznaczać i osiągać najwyższe standar-
dy przejrzystości i rozliczalności.

System ekozarządzania i audytu (EMAS)

EMAS to instrument zarządzania opracowany przez Komisję 
Europejską dla przedsiębiorstw i innych organizacji, służący do 
oceny i poprawy efektów ich działalności środowiskowej oraz 
prowadzenia sprawozdawczości w tym zakresie.

Trybunał rozpoczął prace nad systemem zarządzania środowi-
skowego2 w 2014 r., zgodnie z zasadami europejskiego systemu 
EMAS określonymi w rozporządzeniu Parlamentu Europejskie-
go i Rady z 2009 r.3 Celem Trybunału jest uzyskanie certyfikatu 
EMAS do końca 2016 r. W 2015 r. prace nad projektem EMAS 
przebiegały zgodnie z ustalonym planem.

2 Realizację projektu EMAS rozpoczęto w lipcu 2013 r.

3 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).
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Informacje finansowe

Trybunał jest finansowany z budżetu ogólnego Unii Europej-
skiej. Jego budżet stanowi ok. 0,087% wydatków UE ogółem 
oraz 1,51% wszystkich wydatków administracyjnych. W 2015 r. 
ogólny wskaźnik wykonania budżetu wyniósł 98,68%.

Wykonanie budżetu za rok 2015

ROK BUDŻETOWY 2015 Ostateczne 
środki Zobowiązania

Wykorzystanie 
w % 

(zobowiązania/ 
środki)

Płatności

Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji (w tys. EUR)

10 – Członkowie instytucji 10 171 10 054 99% 9 978

12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 94 517 94 118 99% 94 072

14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 4 651 4 559 98% 4 502

162 – Podróże służbowe 3 600 3 162 88% 2 620

161 + 163 + 165 – Inne wydatki dotyczące osób pracują-
cych dla instytucji 2 819 2 753 98% 1 903

Razem tytuł 1 115 758 114 646 99% 113 075

Tytuł 2 
Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20 – Budynki i koszty dodatkowe 4 143 4 140 99% 2 071

210 – Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi 
związane z informatyką i telekomunikacją 8 557 8 557 100% 3 940

212 + 214 + 216 – Meble, wyposażenie i instalacje tech-
niczne, pojazdy 1 110 1 081 97% 768

23 – Bieżące wydatki administracyjne 421 332 79% 260

25 – Posiedzenia i konferencje 717 634 88% 467

27 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja 
i rozpowszechnianie 2 200 1 756 80% 1 330

Razem tytuł 2 17 148 16 500 96% 8 836

Ogółem 132 906 131 146 98% 121 911
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Budżet na 2016 r.

W budżecie na rok 2016 przewiduje się wzrost w wysokości 
1,94% w stosunku do budżetu na rok 2015.

Budżet na 2016 r.

BUDŻET 2016 
(w tys. EUR)

2015 
(w tys. EUR)

Tytuł 1 Osoby pracujące dla instytucji

10 – Członkowie instytucji 10 885 10 291

12 – Urzędnicy i pracownicy tymczasowi 98 881 97 420

14 – Inni pracownicy i usługi zewnętrzne 4 876 4 301

162 – Podróże służbowe 3 600 3 700

161 + 163 + 165 – Inne wydatki dotyczące osób pracują-
cych dla instytucji 2 559 2 669

Razem tytuł 1 120 801 118 381

Tytuł 2 
Budynki, meble, wyposażenie i różne wydatki operacyjne

20 – Budynki i koszty dodatkowe 2 911 3 080

210 – Wyposażenie, koszty eksploatacyjne oraz usługi 
związane z informatyką i telekomunikacją 7 347 7 152

212 + 214 + 216 – Meble, wyposażenie i instalacje tech-
niczne, pojazdy 882 785

23 – Bieżące wydatki administracyjne 439 426

25 – Posiedzenia i konferencje 706 717

27 – Informacja: pozyskiwanie, archiwizacja, produkcja 
i rozpowszechnianie 2 401 2 365

Razem tytuł 2 14 686 14 525

Ogółem 135 487 132 906
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Kontrola i rozliczalność

Procedura udzielania absolutorium

Podobnie jak wszystkie inne instytucje UE Trybunał podlega 
procedurze udzielania absolutorium. W kwietniu 2015 r. Parla-
ment Europejski udzielił Sekretarzowi Generalnemu Trybunału 
absolutorium w związku z wykonaniem budżetu za rok bu-
dżetowy 2013, co oznacza, że rozliczenia za rok 2013 r. zostały 
zamknięte i zatwierdzone.

Trybunał przeanalizował starannie wszystkie kwestie doty-
czące kontroli i odpowiedzialności kierownictwa, jakie zostały 
podniesione w trakcie procedury udzielania absolutorium, 
i podjął stosowne działania, w tym działania w ramach reformy. 
Trybunał przedłożył Parlamentowi Europejskiemu sprawozda-
nie z podjętych działań następczych.

Audyt wewnętrzny i zewnętrzny Trybunału

Audyt wewnętrzny Trybunału

Dział Audytu Wewnętrznego doradza Trybunałowi w zakresie 
zarządzania ryzykiem, wydając opinie na temat jakości zarzą-
dzania i systemów kontroli wewnętrznej. Ponadto wydaje on 
zalecenia mające na celu poprawę realizacji działań Trybunału 
i promowanie należytego zarządzania finansami. Wspoma-
ga też w pracy biegłych rewidentów, którzy poświadczają 
sprawozdania finansowe Trybunału. Dział Audytu Wewnętrz-
nego przedstawia także informacje na temat obszarów 
narażonych na znaczne ryzyko i zagadnień dotyczących ładu 
korporacyjnego.

Działalność Działu Audytu Wewnętrznego jest monitorowana 
przez Komitet Audytu złożony z trzech członków Trybunału 
i eksperta zewnętrznego. Komitet regularnie monitoruje postę-
py w realizacji różnych zadań określonych w programie prac 
audytu wewnętrznego. Czuwa także nad niezależnością Działu 
Audytu Wewnętrznego.

W 2015 r. Dział Audytu Wewnętrznego sporządził sprawoz-
dania dotyczące zagadnień strategicznych, takich jak zmiany 
w sprawozdaniu rocznym, przegląd śródokresowy realizacji 
strategii na lata 2013–2017 oraz działania następcze podjęte 
w wyniku oceny partnerskiej i zaleceń Parlamentu Europejskie-
go. Dodatkowo, biorąc pod uwagę zalecenia Działu Audytu 
Wewnętrznego z 2014 r. dotyczące wzmocnienia cyklu kontroli 
wewnętrznej, Trybunał zaktualizował swój system bezpieczeń-
stwa informacji oraz sformalizował istniejące ramy zarządzania 
ryzykiem i dotyczące go wytyczne. Dział Audytu Wewnętrzne-
go monitorował wdrażanie nowych wytycznych i zadbał o to, 
by jego zalecenia w tym zakresie zostały uwzględnione.

Trybunał przedstawia co roku wyniki audytu wewnętrznego 
Parlamentowi Europejskiemu i Radzie.

Audyt zewnętrzny Trybunału

Roczne sprawozdanie finansowe Trybunału jest badane przez 
niezależnego biegłego rewidenta. Stanowi to istotny aspekt 
podejścia Trybunału do standardów kontroli. Stosuje on 
bowiem w stosunku do siebie te same zasady przejrzystości 
i rozliczalności co w stosunku do jednostek przez siebie kon-
trolowanych. Sprawozdanie niezależnego biegłego rewiden-
ta – w tym wypadku PricewaterhouseCoopers Sàrl – na temat 
sprawozdania finansowego Trybunału za rok budżetowy 2014 
zostało opublikowane 15 września 2015 r.
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Opinie niezależnego biegłego rewidenta – rok 
budżetowy 2014

W odniesieniu do sprawozdania finansowego:

W naszej opinii sprawozdanie finansowe przedstawia prawdzi-
wy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego Trybu-
nału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2014 r., a także 
jego wyniku ekonomicznego i przepływów pieniężnych za rok 
budżetowy zamknięty tego dnia, zgodnie z rozporządzeniem 
Rady (UE, Euratom) nr 966/2012 z dnia 25 października 2012 r. 
w sprawie rozporządzenia finansowego mającego zastosowa-
nie do budżetu ogólnego Unii oraz rozporządzeniem delego-
wanym Komisji (UE) nr 1268/2012 z dnia 29 października 2012 r. 
w sprawie zasad stosowania rozporządzenia finansowego.

W odniesieniu do wykorzystania zasobów i procedur 
kontroli:

Na podstawie przeprowadzonych przez nas prac, opisanych 
w niniejszym sprawozdaniu, stwierdzamy, że nie zwróciło 
naszej uwagi nic, co dawałoby nam podstawy, by sądzić, że 
we wszystkich istotnych aspektach i na podstawie opisanych 
powyżej kryteriów:

 • zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały użyte zgod-
nie z ich przeznaczeniem;

 • stosowane procedury kontroli nie dają niezbędnych 
gwarancji zapewniających zgodność operacji finanso-
wych z obowiązującymi przepisami.
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urzędnika zatwierdzającego

Ja, niżej podpisany, Sekretarz Generalny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, działając jako dele-
gowany urzędnik zatwierdzający, niniejszym:

 • oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym sprawozdaniu są prawdziwe i poprawne;

 • stwierdzam, że mam wystarczającą pewność, że:

 — środki przeznaczone na działalność opisaną w niniejszym sprawozdaniu były wykorzy-
stywane zgodnie z ich przeznaczeniem oraz zgodnie z zasadami należytego zarządzania 
finansami;

 — stosowane procedury kontroli dają niezbędne gwarancje odnośnie do legalności i pra-
widłowości transakcji leżących u podstaw rozliczeń i zapewniają właściwe postępowanie 
w przypadku pojawienia się zarzutów nadużyć finansowych lub podejrzenia nadużycia;

 — koszty kontroli i płynące z nich korzyści są odpowiednie.

Moja wystarczająca pewność opiera się na moim własnym osądzie i na informacjach, którymi dysponuję, 
takich jak sprawozdania i oświadczenia subdelegowanych urzędników zatwierdzających, sprawozdania 
audytora wewnętrznego i sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta za poprzednie lata budżetowe.

Potwierdzam, że nie jestem świadomy istnienia faktów, które nie zostały zgłoszone w niniejszym sprawo-
zdaniu, a które mogłyby negatywnie wpłynąć na interesy Trybunału.

Sporządzono w Luksemburgu dnia 25 lutego 2016 r.

Eduardo Ruiz García
Sekretarz Generalny
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