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w 2013 r. wydatki z budżetu Unii Euro
pejskiej wyniosły ogółem 148,5 mld euro, 
co stanowi około 1% dochodu narodowego 
brutto państw członkowskich i odpowiada 
w przybliżeniu 2% wydatków publicznych 
tych państw1. Zgodnie z art. 318 traktatu 
o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 
komisja Europejska corocznie przedkła
da rozliczenie wykonania budżetu za rok 
poprzedni, bilans przedstawiający akty
wa i pasywa Unii oraz sprawozdanie z wy
ników uzyskanych w trakcie realizacji bu
dżetu. Z kolei według art. 287 traktatu, 

wydatki i dochody Unii (oraz jednostek 
organizacyjnych utworzonych przez UE) 
podlegają kontroli trybunału, który na tej 
podstawie sporządza sprawozdanie roczne. 
owe dokumenty są rozpatrywane przez 
radę i parlament Europejski, w wyniku 
czego parlament – na zalecenie rady – roz
strzyga o udzieleniu komisji absolutorium.

Europejski trybunał obrachunko wy 
opublikował 5 listopada 2014 r. „spra
wozdanie roczne dotyczące wykonania 
budżetu w 2013 r.”2. Działając w charak
terze niezależnego kontrolera, trybunał 
wydał pozytywną opinię na temat sprawoz
dania finansowego za 2013 r., podkreślając 
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w wydanym w listopadzie 2014 r. sprawozdaniu rocznym Europejski 
trybunał obrachunkowy przypomina komisji Europejskiej i państwom 
członkowskim, że wykonując budżet należy skupiać się na osiąganiu wy
ników, a nie na samym wydatkowaniu środków.

1	 W	porównaniu	z	budżetami	państw	członkowskich	wielkość	budżetu	UE	nie	jest	duża,	choć	trzeba	pamię-
tać,	że	kwota	ta	jest	wyższa	niż	roczne	wydatki	18	spośród	28	państw	członkowskich.

2	 DzUrzUE	C	398	z	12.11.2014,	s.	1;	dokument	dostępny	na	stronie	Trybunału:	<http://www.eca.europa.
eu/pl/Pages/AR_2013.aspx>.	Zob.	też	publikację	Kontrola UE za 2013 r. w skrócie. Wprowadzenie do 
sprawozdań rocznych Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2013 r.	(tamże).
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jednak, że ogólne zarządzanie wydatka
mi unijnymi wciąż wymaga poprawy 
– zarówno na poziomie UE, jak i w pań
stwach członkowskich. Unia Europejska 
musi przyłożyć większą wagę do uzyski
wania lepszych rezultatów. 

Zdaniem trybunału, w okresie wydat
kowania 2007–2013 bardziej zwracano 
uwagę na wydawanie pieniędzy (na zasa
dzie „wykorzystać, bo przepadną”) niż na 
osiąganie dobrych wyników. przykładowo, 
przy wyborze projektów, które miały zo
stać objęte dofinansowaniem UE, najpierw 
skupiano się na wydatkowaniu dostępnych 
środków unijnych, następnie – na zgod
ności z przepisami, a dopiero potem – i to 
w ograniczonym zakresie – na ich rezul
tatach i oddziaływaniu. 

w odpowiedzi na ten zarzut komisja 
Europejska stwierdziła, że „kryteria do
tyczące wyników są częścią procesu wy
boru każdego projektu, który ma być  
sfinansowany. poprzez zastosowanie ważo
nych kryteriów wyboru państwa członkow
skie powinny być w stanie zidentyfikować 
projekty, które mogą najlepiej przyczynić 
się do osiągnięcia rezultatów” (pkt 10.10 
sprawozdania3).

Istotna uwaga krytyczna trybunału do
tyczy również zarządzania unijnymi prze
pływami środków pieniężnych:
•	mimo wysokiego poziomu płatności, wciąż 

rośnie kwota zobowiązań pozostających 
do spłaty. na koniec 2013 r. wynosiła ona 
322 mld euro i zapewne będzie rosnąć 
nadal, ponieważ w budżecie na 2014 r. 

przewidziano zaciągnięcie zobowiązań na 
kwotę przewyższającą płatności. te „nad
wyżkowe” zobowiązania finansowe budzą 
zaniepokojenie, ponieważ po raz pierwszy 
pułapy środków na płatności mają pozo
stać zasadniczo niezmienione w ujęciu re
alnym przez kilka najbliższych lat. w tym 
kontekście należy spodziewać się możli
wych niedoborów środków finansowych 
na programy unijne. Z tego względu try
bunał po raz kolejny zalecił, aby komisja 
opracowała długofalową prognozę prze
pływów pieniężnych;

•	 znaczną kwotę środków UE przeznaczo
no do wykorzystania w ramach instru
mentów inżynierii finansowej. Środki 
unijne udostępnione w ten sposób wy
korzystywane są w formie pożyczek, 
gwarancji lub kapitału w celu wspar
cia inwestycji realizowanych w ramach 
projektów. Jak jednak wynika z danych 
komisji, jedynie 37% środków z kwoty 
8,4 mld euro udostępnionej w ramach 
instrumentów inżynierii finansowej od 
2007 r. do końca 2012 r. zostało faktycz
nie wypłaconych beneficjentom końco
wym. ponadto instrumenty te są złożo
ne i trudno je prawidłowo rozliczyć, co 
sprawia, że nadzór publiczny nad nimi 
jest utrudniony. trybunał zalecił, by ko
misja zadbała o to, żeby środki z bu
dżetu UE przekazywane do wykorzy
stania w ramach takich instrumentów 
odzwierciedlały rzeczywiste zapotrze
bowanie na przepływy pieniężne i były 
prawidłowo rozliczane4.

3	 Odpowiedzi	Komisji	Europejskiej	są	zamieszczone	w	tekście	sprawozdania	Trybunału.
4	 Przemówienie	prezesa	Trybunału	Vitora	Caldeiry	na	zebraniu	Komisji	Kontroli	Budżetowej	Parlamentu	

Europejskiego	w	dniu	5	listopada	2014	r.	w	Brukseli	(tekst	na	stronie	Trybunału,	zob.	przypis	2).
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5	 Przytoczone	błędy	stanowią	przykłady	najczęściej	występujących	typów	błędów	i	nie	stanowią	podsta-
wy	do	formułowania	wniosków	dotyczących	państw	członkowskich,	krajów	czy	regionów	–	beneficjentów.	
Trybunał	zastrzega,	że	ze	względu	na	sposób	doboru	próby,	nie	kontroluje	co	roku	transakcji	w	każdym	
państwie	członkowskim,	kraju	lub	regionie,	który	otrzymał	pomoc.

Unijni kontrolerzy uznali, że w docho
dach Unii Europejskiej nie wystąpił istot
ny poziom błędu, za to w przypadku wy
datków szacowany jego poziom wyniósł 
4,7%. Ów poziom błędu nie jest miarą nad
użyć, braku wydajności czy marnotraw
stwa: jest to oszacowanie kwot, które nie 
powinny być wypłacone, ponieważ nie zo
stały wykorzystane zgodnie z przepisami. 

Do typowych błędów zalicza się płatności  
na wydatki niekwalifikowalne (np. wypła
ta środków na rzecz podmiotu zaklasyfi
kowanego jako małe lub średnie przedsię
biorstwo, które w rzeczywistości stanowi 

własność dużej firmy) lub zamówienia  
zrealizowane z naruszeniem przepisów 
o zamówieniach publicznych (np. rozsze
rzenie zawartej już umowy bez umożli
wienia innym oferentom przedstawienia 
swoich ofert).

większość błędów wystąpiła w ob
szarach, w których zarządzanie jest po
dzielone między państwa członkowskie 
i komisję Europejską. są to „polityka re
gionalna, transport i energia” (szacowa
ny poziom błędu 6,9%) i „rozwój obsza
rów wiejskich, środowisko naturalne,  
rybołówstwo i zdrowie” (6,7%).

przykłady błędów podczas wykonywania  
budżetu unii europeJskieJ w 2013 roku:

•  Nieprzestrzeganie zobowiązań dotyczących środowiska naturalnego
Rolnik	z	Sardynii	(Włochy)	otrzymał	rekompensatę	za	niestosowanie	środ-
ków	ochrony	roślin,	które	są	szkodliwe	dla	środowiska.	Podczas	wizyty	na	
miejscu	kontrolerzy	ustalili,	że	w	okresie	objętym	kontrolą	beneficjent	użył	
takich	środków	dwunastokrotnie.	Fakt	ten	sprawił,	że	płatność	była	bezpod-
stawna.	Podobne	przypadki	nieprzestrzegania	zobowiązań	dotyczących	śro-
dowiska	naturalnego	wykryto	w	Holandii,	Polsce,	Rumunii	i	na	Węgrzech5.

•	 	Brak przeprowadzania wystarczających kontroli przez państwo 
członkowskie

Na	Łotwie	agencja	płatnicza	otrzymała	2	mln		euro	pomocy	na	sfinansowanie	
systemu	informatycznego.	Zamówienie	to	wymagało	zastosowania	przepisów	 
o	 zamówieniach	 publicznych.	 W	 trybie	 udzielenia	 zamówienia	 na	 system
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informatyczny	 oraz	 na	 jego	 późniejsze	 utrzymanie	 stwierdzono	 poważne	  
błędy,	na	przykład	stosowanie	negocjacji	zamiast	przetargu	ograniczonego	
lub	nieograniczonego.

•   Nieuzasadnione zamówienia z wolnej ręki
Zamówienia	 na	 dodatkowe	 roboty	 na	 budowie	 terminalu	 pasażerskiego	
w	porcie	 lotniczym	w	Niemczech	zostały	udzielone	z	wolnej	ręki	temu	sa-
memu	wykonawcy.	Roboty	 te	 były	 następstwem	niedociągnięć	 na	 etapie	
przygotowania,	planowania	 i	 realizacji	projektu,	a	nie	skutkiem	nieprzewi-
dzianych	okoliczności.	W	tym	wypadku	udzielenie	zamówienia	z	wolnej	ręki	
było	niezgodne	z	prawem,	bowiem	wykonanie	dodatkowych	robót	powinno	
być	przedmiotem	odrębnego	postępowania.	Podobne	przypadki	stwierdzo-
no	w	odniesieniu	do	projektów	realizowanych	w	Belgii,	Czechach,	Hiszpanii,	
Szwecji	i	Włoszech.

•   Nadmierna pomoc 
W	Słowenii	przyznano	pomoc	na	prowadzenie	działalności	badawczej	i	roz-
wojowej	w	sektorze	motoryzacyjnym	beneficjentowi	zaliczonemu	do	małych	
i	 średnich	przedsiębiorstw.	Jak	się	okazało,	podmiot	objęty	dofinansowa-
niem	stanowił	własność	dużych	firm	i	prowadził	działalność	badawczą	wy-
łącznie	na	ich	rzecz.	Ponieważ	przepisy	dotyczące	finansowania	publiczne-
go	są	surowsze	w	stosunku	do	dużych	przedsiębiorstw,	podmiot	ten	nie	był	
upoważniony	do	otrzymania	środków	w	tej	wysokości.	Podobne	przypadki	
stwierdzono	w	Bułgarii	i	na	Węgrzech.

•   Składanie wniosków o pomoc w odniesieniu do gruntów  
niekwalifikowalnych

We	Francji,	Grecji,	Irlandii,	Niemczech,	Polsce	i	Rumunii	niektóre	grunty	de-
klarowane	jako	trwałe	użytki	zielone	(za	które	otrzymano	płatności),	w	rze-
czywistości	były	pokryte	gęstymi	krzewami	lub	drzewami.	

oprac.	dr	Jacek Mazur
radca	prezesa	NIK


