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Trybunał rozpoczął realizację swojej strategii na lata 2018–2020. Cele, 
jakie sobie postawił, mają pomóc w budowaniu zaufania obywateli do 
Unii Europejskiej. ETO zamierza wspierać sprawniejsze funkcjonowanie 
Unii, pomóc w lepszym rozumieniu mechanizmów jej działania, a także 
wskazywać, które rozwiązania dotyczące wydatków i podejmowanych 
inicjatyw są skuteczne, a które nieefektywne.

Strategia ETO na lata 2018–2020

Wzmacnianie zaufania obywateli przez niezależne kontrole

Współpraca 
międzynarodowa

EWA MIĘKINA 

Europejski Trybunał Obrachunkowy, 
funkcjonujący od 1977 r., odpowiada 
za kontrolę finansów Unii Europejskiej 
(UE). Działa na rzecz poprawy zarządza-
nia nimi oraz rozliczalności i przejrzysto-
ści; stoi na straży interesów finansowych 

obywateli Unii Europejskiej; poświad-
cza wiarygodność budżetu UE; uka-
zuje braki i sukcesy w wydatkowaniu 
środków unijnych; zwraca uwagę na ob-
szary ryzyka. Stanowi również źródło 
informacji dla decydentów i ustawo-
dawców unijnych – jak poprawić za-
rządzanie polityką i programami UE 
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oraz jak informować obywateli o wy-
datkowaniu ich pieniędzy. 

Rezultaty kontroli Trybunał upublicz-
nia w sprawozdaniach rocznych (kontrole 
finansowe i zgodności w zakresie budże-
tu UE i europejskich funduszy rozwoju); 
sprawozdaniach specjalnych (kontrole wy-
konania zadań i zgodności w wybranych 
obszarach działalności UE); specjalnych 
sprawozdaniach rocznych (kontrole fi-
nansowe prowadzone w unijnych agen-
cjach i organach zdecentralizowanych 
UE1); przeglądach horyzontalnych2 i do-
kumentach informacyjnych, a także opi-
niach w sprawie nowych lub zmienionych 
aktów prawnych mających znaczny wpływ 
na zarządzanie finansami. 

W celu prawidłowego wypełniania 
swojej misji i zadań, od 2008 r. Trybunał 
opracowuje wieloletnie strategie działa-
nia. Obecna strategia – na lata 2018–2020 
– została skonsultowana nie tylko z człon-
kami3 i pracownikami Trybunału, ale rów-
nież m.in. z Parlamentem Europejskim, 
Komisją Europejską, przedstawicielami 
państw członkowskich UE, organizacja-
mi pozarządowymi i pracownikami aka-
demickimi4. 

Według  Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego, lata 2018–2020 to 

1 Zdecentralizowane agencje wykonują zadania techniczne, naukowe i administracyjne i tym samym pomagają 
instytucjom UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityki. 

2 Publikacje poświęcone ogólnym zagadnieniom umożliwiające Trybunałowi formułowanie uwag dotyczących 
istotnych kwestii, które normalnie nie mogłyby być objęte kontrolą. Przeglądy są podstawą do konsultacji 
i dialogu z partnerami instytucjonalnymi Trybunału.

3 W skład Trybunału wchodzi 28 członków (ang. Members of the Court), po jednym z każdego państwa 
członkowskiego. 

4 G.Moonen, A. Bolkart: The ECA strategy for 2018-2020: Fostering trust through independent audit w European 
Court of Auditors, 1977–2017, 40 Years of Public Auditing, s. 154.

5 Strategia dostępna jest w j. polskim na stronie Europejskiego Trybunału Obrachunkowego:   
<https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/STRATEGY2018-2020/STRATEGY2018-2020_PL.pdf>.

rozstrzygający okres dla Unii Europejskiej, 
która będzie musiała podjąć decyzje o za-
sadniczym znaczeniu, np. w związku ze 
skutkami kryzysu gospodarczego i finan-
sowego, kwestiami migracyjnymi, bezpie-
czeństwem na świecie, zmianami klima-
tycznymi, procesem wychodzenia Wielkiej 
Brytanii z Unii czy globalizacją. Zmiany 
zachodzące w polityce unijnej, zarządzaniu 
finansami Unii, a także dotyczące środo-
wiska zawodowego (m.in. technologicz-
ne, z zakresu metod oceny, standardów 
rachunkowości) to zarazem wyzwania, 
ale i nowe możliwości dla Trybunału. Musi 
bowiem w jasny, wiarygodny i zrozumiały 
sposób informować obywateli UE, na co zo-
stały wydane środki unijne. Wiarygodność 
i praworządność działań instytucji unijnych 
ma bezpośrednie przełożenie na zaufanie 
obywateli do Unii Europejskiej, szczególnie 
wobec obserwowanego obecnie ich dystan-
su do instytucji unijnych. Trybunał – dzięki 
niezależnym kontrolom – ma możliwość 
przyczynić się skutecznie do budowania 
tego zaufania.

Strategia ETO na lata 2018–20205

Idea zwiększania zaufania obywateli do 
UE przez ukazywanie i przybliżanie róż-
nych aspektów niezależnej kontroli znalazła 
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odzwierciedlenie w czterech celach stra-
tegicznych, jakie na lata 2018–2020 po-
stawił przed sobą Trybunał.

Dodatkowa wartość 
poświadczenia wiarygodności
Co roku Trybunał wydaje opinię dotyczącą 
wiarygodności sprawozdania finansowego 
UE oraz legalności i prawidłowości trans-
akcji będących jego podstawą, przyczynia-
jąc się tym samym do znacznej poprawy 
zarządzania unijnymi finansami. 

Pojawia się coraz mniej błędów w płat-
nościach, zwiększa rozliczalność i przej-
rzystość w zarządzaniu finansami Unii 
Europejskiej, sprawniej działają systemy 
kontroli prowadzące do lepszego zapobie-
gania, wykrywalności i skuteczniejszych 
pomiarów błędów w Komisji Europejskiej 
i w państwach członkowskich, działania 
naprawcze są lepsze, a procedury – coraz 
prostsze. 

Obecnie kontrola w ramach poświad-
czenia wiarygodności opiera się głównie 
na bezpośrednim badaniu szerokiej, re-
prezentatywnej i losowo dobranej próby 
płatności. 

W trzech najbliższych latach podej-
ście kontrolne Trybunału w tym zakre-
sie zostanie zmodyfikowane: rozważy 
on możliwości korzystania z informacji 
otrzymanych od jednostek kontrolowa-
nych na temat legalności i prawidłowości, 
w tym na temat podjętych przez nie dzia-
łań naprawczych. Takie podejście ma do-
prowadzić do ograniczenia bezpośred-
niego badania płatności przez Trybunał 
i zwiększyć racjonalność kosztów zwią-
zanych z wydawaniem poświadczenia 
wiarygodności. W tej sprawie zostaną 
przeprowadzone szczegółowe konsultacje 

z partnerami ETO i jednostkami kontro-
lowanymi. 

Większy nacisk  
na osiągane wyniki 
Zdaniem Trybunału, oprócz tego, że fun-
dusze unijne powinny być wydawane zgod-
nie z obowiązującymi przepisami, kolejną 
sprawą o dużym znaczeniu dla obywateli 
UE jest, czy zamierzone cele zostały sku-
tecznie osiągnięte. 

W latach 2018–2020 Trybunał uspraw-
ni więc swoją ocenę wartości dodanej 
działań unijnych (uzyskanych rezulta-
tów, ich oddziaływania oraz znaczenia 
działań dla obywateli). Zbada, czy sta-
nowiły najlepszy sposób na osiągnięcie 
pożądanego wyniku, a także przepro-
wadzi przegląd działań podejmowanych 
w różnych obszarach polityki. W więk-
szym zakresie będzie promował przy-
kłady najlepszych praktyk dotyczących 
wdrażania środków i różnych rodzajów 
polityki unijnej i, w miarę możliwości, 
oceni różnice w państwach członkowskich 
tak, aby stały się użyteczną lekcją jak naj-
skuteczniejszego wykorzystania funduszy 
oraz różnych obszarów polityki unijnej. 

Z  uwagi na zapotrzebowanie na 
prace Europejskiego Trybunału Obra-
chunkowego w związku z bieżącymi 
wydarzeniami, zostanie wprowadzony 
nowy rodzaj publikacji informacyjnych, 
tzw. przegląd w trybie pilnym (ang. rapid 
case review), obejmujący wąski zakres te-
matyczny i mający na celu ustalenie stanu 
faktycznego danej sprawy w krótkim cza-
sie. Trybunał postara się również o bardziej 
terminowe wydawanie swoich publikacji, 
koncentrując się na najbardziej istotnych 
zagadnieniach. 
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W ramach nowej strategii Trybunał 
zwróci uwagę, aby formułowane przez 
niego zalecenia mogły być realizowane 
w racjonalny sposób pod względem kosz-
tów, będzie je również ściślej monitorował 
i publikował wyniki. Planuje też szerzej 
informować o jakości systemów wykry-
wania oraz zapobiegania nadużyciom fi-
nansowym i korupcji w kontekście fun-
duszy UE, jak również o zagrożeniach 
z tym związanych.

Zapewnianie jasnych informacji 
o wynikach prac
Trybunał musi w jasny sposób informować 
o swoich ustaleniach i zaleceniach pod-
mioty, z którymi się komunikuje, aby jego 
kontrole mogły przyczyniać się do zwięk-
szenia zaufania obywateli UE wobec in-
stytucji unijnych. 

Są to m.in.: Parlament Europejski, Rada 
UE, Komisja Europejska, parlamenty 
i rządy państw członkowskich, władze kra-
jowe, najwyższe organy kontroli państw 
członkowskich, media, organizacje poza-
rządowe, ośrodki analityczne, wreszcie 
– obywatele UE. 

Mając na celu lepsze dotarcie do od-
biorców, ETO zamierza korzystać w więk-
szym stopniu z informacji pojawiających 
się w mediach państw członkowskich. 
Najważniejsze wnioski z kontroli mają być 
spójne, a zagadnienia horyzontalne – przed-
stawiane we wszystkich rodzajach publi-
kacji na podstawie ustaleń poczynionych 
w wielu obszarach. Ma się również polep-
szyć czytelność produktów Trybunału, 

6 Szerzej na ten temat, patrz artykuł M. Maciejewskiego: Skuteczność i efektywność kontroli administracji 
– zbiory danych (big data) i możliwości ich wykorzystania, „Kontrola Państwowa” nr 5/2015, s.27-38.

który zwiększy wysiłki na rzecz tworzenia 
treści przyciągającej uwagę, o jasnej struk-
turze, z pominięciem wyrażeń żargono-
wych tak, aby była zrozumiała dla wszyst-
kich czytelników. 

Do niedawna Trybunał przekazywał 
informacje o swoich kontrolach głów-
nie w sprawozdaniach z kontroli (spra-
wozdaniu rocznym oraz sprawozdaniach 
specjalnych) – teraz w większym stopniu 
będzie informował o planowanych zada-
niach i bieżącej pracy/rezultatach. Będzie 
również przygotowywał – na podstawie 
sprawozdań, które z reguły nie zawierają 
wszystkich zebranych informacji – publika-
cje informacyjne dostosowane do potrzeb 
głównych grup odbiorców. Mają one łączyć 
ustalenia z kilku sprawozdań, a także mogą 
uwzględniać rezultaty prac, np. innych 
kontrolerów.

Ukierunkowanie na produkty
Niedawna reorganizacja Trybunału, kon-
centrująca się na zwiększeniu jego ela-
styczności i kontrolach, ma posłużyć do 
osiągnięcia celów strategicznych. Oznacza 
to m.in. lepsze wykorzystanie wiedzy pra-
cowników przez ułatwianie im nawiązy-
wania zarówno kontaktów wzajemnych, 
jak i ze specjalistami spoza instytucji. 
W większym stopniu Europejski Trybu nał 
Obra chunkowy będzie korzystał w swo-
ich pracach kontrolnych z innowacyjnych 
osiągnięć technologii, takich jak np.: duże 
zbiory danych (ang. big data6), otwar-
te dane (ang. open data) czy narzędzia 
służące do ich wizualizacji, pozwalające 
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skuteczniej informować o ustaleniach 
kontroli. 

Planując swoją pracę, Trybunał chce wy-
kazywać większą elastyczność i szybciej 
reagować na zmiany zachodzące w Unii 
Europejskiej. Dlatego podczas planowania 
będzie uwzględniał pięć obszarów priory-
tetowych, jakie ustalił na lata 2018–2020. 
Są to: 

 • zrównoważone wykorzystywanie zaso-
bów naturalnych oraz przeciwdziałanie 
zmianom klimatu; 

 • inwestycje na rzecz spójności, wzrostu 
i włączenia społecznego; 

 • wyzwania związane z migracją, bezpie-
czeństwem i globalnym zrównoważonym 
rozwojem; 

 • funkcjonujący jednolity rynek i trwała 
unia walutowa; 

 • finansowanie systemu UE i admini-
strowanie nim w sposób odpowiedzialny 
i skuteczny. 

Oprac. EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,  
Departament Strategii NIK


