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Kontrolerzy UE przeanalizują dane, na
podstawie których udzielano wsparcia
budżetowego na rzecz krajów partnerskich
Europejski Trybunał Obrachunkowy przeprowadza obecnie kontrolę dotyczącą wiarygodności
danych leżących u podstaw niemal jednej piątej unijnej pomocy finansowej udzielonej krajom
partnerskim spoza Unii. Płatności te, określane mianem wsparcia budżetowego, służą krajom
partnerskim UE jako pomoc w przeprowadzaniu reform oraz w działaniach mających na celu
osiągnięcie celów zrównoważonego rozwoju Organizacji Narodów Zjednoczonych.
W 2017 r. wsparcie budżetowe stanowiło 18% łącznej pomocy udzielonej krajom spoza UE z
budżetu unijnego i z Europejskiego Funduszu Rozwoju. Do końca tego samego roku UE zawarła
270 umów dotyczących wsparcia budżetowego na szacunkową kwotę 12,7 mld euro.
Trybunał opublikował dziś wprowadzenie do kontroli na temat unijnego wsparcia budżetowego.
Wprowadzenia do kontroli (zwane wcześniej dokumentami informacyjnymi) mają stanowić
źródło informacji dla osób zainteresowanych obszarami polityki lub programami, które są
przedmiotem kontroli. Zapewniają one informacje na temat zadania kontrolnego będącego w
toku.
Unijne wsparcie budżetowe dzieli się na dwie części, tzw. transze – transzę stałą i transzę
zmienną, której wysokość jest uzależniona od osiągniętych rezultatów. W przypadku tej drugiej
zasadnicze znaczenie mają dane na temat osiągniętych postępów, ponieważ to na ich podstawie
podejmowana jest decyzja o wypłacie środków.
W ramach swoich prac kontrolerzy sprawdzą, czy Komisja Europejska ma dostęp do istotnych i
wiarygodnych danych na temat wyników, stanowiących odpowiednią podstawę do wypłaty
zmiennej transzy wsparcia budżetowego. W szczególności zbadają oni, czy:
•

Komisja w rzetelny sposób ocenia, czy kraje partnerskie są w stanie przedstawić istotne i wiarygodne dane
dotyczące osiągniętych wyników;
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•

w umowach dotyczących wsparcia budżetowego uwzględniono zapisy przewidujące skuteczne
monitorowanie postępów w sektorach objętych wsparciem;

•

Komisja skutecznie weryfikuje dane wykorzystywane jako podstawa do wypłaty zmiennych transz wsparcia.

– Aktualne i wysokiej jakości dane stanowią niezbędny element w procesie podejmowania dobrze
uzasadnionych decyzji – powiedział Hannu Takkula, członek Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego odpowiedzialny za tę kontrolę. – Korzystanie z istotnych i wiarygodnych
danych dotyczących wyników ma zatem ogromne znaczenie przy wypłacie wsparcia
budżetowego.

Informacje dla redaktorów
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował już dwa sprawozdania specjalne dotyczące
innych aspektów unijnego wsparcia budżetowego: sprawozdanie specjalne nr 11/2010 pt.
„Zarządzanie przez Komisję ogólnym wsparciem budżetowym w krajach AKP, Ameryki Łacińskiej
i Azji” oraz sprawozdanie specjalne nr 35/2016 pt. „Wykorzystanie wsparcia budżetowego w celu
poprawy mobilizacji dochodów krajowych w Afryce Subsaharyjskiej”.
Co więcej, wsparcie budżetowe zostało w różnym stopniu uwzględnione w kilku innych
sprawozdaniach. Obecna kontrola będzie się opierać na wynikach tych sprawozdań.
Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie wprowadzenia do kontroli opracowanego
przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie
eca.europa.eu w języku angielskim.
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