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Dbając o skuteczne rozliczanie środków publicznych, Europejski Trybu-
nał Obrachunkowy1 (ETO) prowadzi kontrole finansowe w państwach 
członkowskich Unii Europejskiej, dotyczące budżetu UE i europejskich 
funduszy rozwoju oraz w unijnych agencjach i organach zdecentralizo-
wanych2. Prowadzi także kontrole wykonania zadań i zgodności w wy-
branych obszarach działalności Unii. Ich wyniki Trybunał przedstawia 
m.in. w sprawozdaniach rocznych, specjalnych, przeglądach horyzon-
talnych3, notach informacyjnych.
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Wyboru tematów do kontroli na 2018 r. 
dokonano na podstawie oceny głównych 
obszarów ryzyka w wydatkowaniu środków 
unijnych i realizacji polityki. Uwzględniono 
również sugestie partnerów instytucjonal-
nych Trybunału, zwłaszcza Parlamentu 
Europejskiego. 

1 Na temat ETO zob. J. Mazur: Samoocena i zewnętrzna ocena Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, 
„Kontrola Państwowa” nr 2/2009 i podana tam literatura. Zob. też stronę Trybunału   
<http://www.eca.europa.eu/pl/Pages/ecadefault.aspx>.

2 Organy zdecentralizowane wykonują zadania techniczne, naukowe i administracyjne, pomagając instytu-
cjom UE w kształtowaniu i wdrażaniu polityk.

3 Są to publikacje poświęcone ogólnym zagadnieniom, umożliwiające Trybunałowi formułowanie uwag do-
tyczących istotnych kwestii, które normalnie nie mogłyby być objęte kontrolą. Przeglądy są podstawą do 
konsultacji i dialogu z partnerami instytucjonalnymi Trybunału.   

4 Na temat planu pracy Trybunału na 2015 r. zob. E. Miękina: Program pracy Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. Sprawozdania specjalne w 2015 r., „Kontrola Państwowa” nr 1/2015.

W obejmującym 47 kontroli programie 
na 2018 r.4, wyróżniono 12 tzw. priory-
tetowych, z których sprawozdania (lub 
– w niektórych wypadkach – przeglądy 
horyzontalne bądź noty informacyjne) 
zostaną opublikowane do końca roku. 
Chociaż w ostatnich latach Trybunałowi 
udało się znacznie skrócić czas potrzebny 
na przeprowadzenie kontroli (w wypadku 
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sprawozdań specjalnych opublikowanych 
w 2016 r. cykl kontrolny wynosił najczęściej 
ok. 2 lat)5, to zapowiedź zakończenia ich 
w ciągu jednego roku to nowe podejście 
do procesu kontrolnego. 

W ramach kontroli priorytetowych 
Trybunał zbada m.in.: 

 • bezpieczeństwo żywności – czy unijne 
ramy prawne pozwoliły dobrze zaprojek-
tować i wdrożyć kontrolę bezpieczeństwa 
żywności i etykietowanie;

 • przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej 
– pro pozycje Komisji Europejskiej w spra-
wie modernizacji i uproszczenia WPR;

 • transport i mobilność – główne ryzy-
ko oraz wyzwania dla unijnej polityki 
tran sportowej i mobilności (transport 
powietrzny, drogowy, kolejowy, morski, 
wodny śródlądowy);

 • uproszczenie polityki spójności – w ja-
kim stopniu Komisja Europejska i państwa 
członkowskie podjęły działania na rzecz 
ograniczenia/wyeliminowania zjawiska do-
dawania krajowych uregulowań (które mogą 
zaciemniać cele prawodawstwa Unii Euro-
pejskiej) w toku transpozycji prawa unij-
nego, a także możliwości dalszego uprosz-
czenia zasad polityki spójności w okresie 
programowania 2014–2020 i później;

 • instrument Pomocy dla Uchodźców 
w Turcji – działanie systemu i projektów;

 • monitorowanie przez Komisję Europej-
ską przejrzystości finansowania organizacji 
pozarządowych; 

 • Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń 
i Pracowniczych Programów Emerytalnych 

5 Sprawozdanie z działalności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego za 2016 r., s. 35  
<http://publications.europa.eu/webpub/eca/annual-activity-report-2016/pl/>.

6 Program finansowania badań naukowych i innowacji w UE o budżecie prawie 80 mld euro w latach 2014–2020. 

– czy zapewnia konwergencję praktyk nad-
zorczych i przyczynia się do finansowej 
stabilności na rynkach ubezpieczeń i pro-
gramów emerytalnych;

 • działania upraszczające program Hory-
zont 20206 – czy osiągnęły zakładane cele;

 • przyszłość budżetu UE – czy i w jaki 
sposób można usprawnić unijne progra-
mowanie i budżetowanie tak, aby dostęp-
ne środki były kierowane na prioryte-
ty strategiczne UE i przynosiły wartość 
dodaną;

 • konflikt interesów/etyka – czy mecha-
nizmy stosowane przez instytucje UE 
w celu zapewnienia etycznego zachowa-
nia ich członków i personelu są właściwe 
i zgodne z najlepszymi praktykami.

Kontrole priorytetowe oraz pozostałe 
zostały przypisane do pięciu obszarów od-
zwierciedlających wyzwania, przed jakimi 
stoi obecnie Unia Europejska. W ramach 
obszaru dotyczącego zrównoważonego 
wykorzystywania zasobów naturalnych 
i zmian klimatu ETO przyjrzy się bliżej 
odnawialnym źródłom energii finansowa-
nym z Europejskiego Funduszu Rolnego 
na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich. 
Kontrola obejmie związane z tym ramy 
prawne, polityki, programowanie, zatwier-
dzanie projektów i procedury selekcji, 
a także mechanizmy funkcjonowania no-
wego wspólnego systemu monitorowania 
i oceny (ang. CMES – Common Monitoring 
and Evaluation System). Plan pracy na 
2018 r. zakłada również zbadanie wdra-
żania systemu płatności podstawowych 
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dla rolników7, działań UE na rzecz zapew-
nienia dobrostanu zwierząt hodowlanych, 
uproszczonych opcji kosztów w rozwoju 
obszarów wiejskich8, a także stopnia za-
ufania obywateli do autentyczności pro-
duktów organicznych. 

Kontroli Trybunału poddane zostaną: 
zarządzanie instrumentami wspierają-
cymi upowszechnianie innowacyjnych 
rozwiązań związanych z energią ze źró-
deł odnawialnych oraz technologii wy-
chwytywania i składowania dwutlenku 
węgla, skuteczność unijnych działań na 
rzecz zapobiegania powodziom i ochrony 
przeciwpowodziowej, a także monitoro-
wanie przez Komisję Europejską jako-
ści powietrza i tworzenie przez wybrane 
państwa członkowskie planów ochrony 
powietrza. 

Drugi obszar priorytetowy dla kon-
troli Trybunału w 2018 r. to wzrost go-
spodarczy i włączenie społeczne czyli 
aktywizacja społeczno-zawodowa osób 
zagrożonych wykluczeniem. Kontrolerzy 
ocenią opłacalność, planowanie i wartość 
dodaną systemu kolei dużych prędkości, 
skuteczność mechanizmu chroniącego 

7 System płatności podstawowej (ang. BPS – Basic Payment Scheme) stosowany jest w państwach UE-15 
oraz przez Chorwację, Maltę i Słowenię. Płatności przyznawane są rolnikowi na podstawie posiadanych 
przez niego uprawnień, które muszą być aktywowane przez przypisanie ich do ziemi, źródło:   
<http://www.minrol.gov.pl/Wsparcie-rolnictwa/Platnosci-bezposrednie>.

8 Uproszczone opcje kosztów (finansowanie na podstawie stawek ryczałtowch, standardowych stawek jed-
nostkowych, kwot ryczałtowych) zostały zaproponowane przez Komisję Europejską dla okresu programo-
wania 2014–2020 jako skuteczny sposób zapewnienia racjonalności kosztów, źródło: <http://ec.europa.
eu/regional_policy/pl /information/publications/guidelines/2014/guidance-on-simplified-cost-options-
scos-flat-rate-financing-standard-scales-of-unit-costs-lump-sums>.

9 Przedmiotem partnerstwa publiczno-prywatnego jest wspólna realizacja przedsięwzięcia oparta na podziale 
zadań i ryzyka pomiędzy podmiotem publicznym i partnerem prywatnym (art.1 pkt. 2 ustawy z 19.12. 2008 
o partnerstwie publiczno-prywatnym, Dz.U.2009 nr 19 poz. 100).

10 Europa 2020 to unijna strategia na rzecz inteligentnego, zrównoważonego i sprzyjającego integracji spo-
łecznej wzrostu gospodarczego. Jej celem jest podniesienie konkurencyjności UE przy jednoczesnym za-
chowaniu jej modelu społecznej gospodarki rynkowej i znacznej poprawie efektywnej gospodarki zasobami. 
Została zainicjowana w 2010 r. w odpowiedzi na kryzys gospodarczy i finansowy z 2008 r.

pasażerów Unii Europejskiej przed opóź-
nieniami i odwołaniami, efektywność za-
rządzania projektami partnerstwa pu-
bliczno-prywatnego9, a także zarządzanie 
projektami dotyczącymi inwestycji pro-
dukcyjnych i wsparcia biznesu finansowa-
nych z Europejskiego Funduszu Rozwoju 
Regionalnego (EFRR). Z tego funduszu 
oraz Europejskiego Funduszu Społecznego 
(EFS) finansowane są projekty, których 
procedury selekcji i systemy monitowa-
nia w okresie programowania 2014–2020 
zostaną skontrolowane przez Trybunał. 

Zbada on również, czy Komisja Euro-
pejska i państwa członkowskie ułatwiają 
mobilność pracowników oraz czy zbliżają 
się do osiągnięcia celów strategii Europa 
202010 w zakresie dostępu do szybkich 
szerokopasmowych łączy internetowych. 

Dzięki kontrolom Trybunału zaplanowa-
nym na 2018 r. będzie można dowiedzieć 
się, czy Komisja skutecznie pomaga pań-
stwom członkowskim w absorpcji środków 
z EFRR/Funduszu Spójności i EFS, czy jej 
podejście do przeglądu ex-post ustawodaw-
stwa jest spójne i zgodne, jaką rolę pełni 
we wspieraniu i promowaniu integracji 
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obywateli państw trzeciego świata, a także 
to, jak różne państwa członkowskie wy-
korzystują środki unijne przeznaczone na 
politykę integracyjną. 

Temat wyzwań związanych z migra-
cją, bezpieczeństwem i globalnym roz-
wojem pojawi się w kontrolach Trybunału 
dotyczących między innymi: wdrażania 
zaleceń mechanizmu obserwacji wybo-
rów (ang. EOM – Election Observation 
Mechanism), a także tego, czy unijna ini-
cjatywa dotycząca centrów doskonałości 
przyczyniła się do ograniczenia zagrożeń 
chemicznych, biologicznych, radiologicz-
nych i nuklearnych pochodzących spoza 
Unii Europejskiej. 

Jednym z wyzwań dla Unii Europejskiej 
są obecnie zagadnienia związane z jedno-
litym rynkiem i unią walutową. Trybunał 
zbada, czy Europejski Bank Centralny 
stosuje odpowiednią metodykę i proce-
dury nadzoru oraz właściwe mechani-
zmy koordynacji i współpracy w ramach 
Jednolitego Mechanizmu Nadzorczego11, 
czy Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji 
i Uporządkowanej Likwidacji12 może 
skutecznie prowadzić uporządkowaną 
likwidację banków, a także, czy Komisja 
Europejska dobrze wykorzystała instru-
menty kapitału podwyższonego ryzy-
ka. Komisja zostanie również poddana 

11 Od listopada 2014 r. Europejski Bank Centralny (EBC) odpowiada za nadzór bankowy w strefie euro. Razem 
z organami krajowymi tworzy tzw. Jednolity Mechanizm Nadzorczy, w ramach którego sprawuje bezpośredni 
nadzór nad tzw. ważnymi bankami (significant institutions), natomiast organy krajowe nadzorują pozostałe, 
tzw. mniej istotne instytucje (less significant institutions).

12 Organ europejskiej unii bankowej, którego zadaniem jest zagwarantowanie restrukturyzacji i uporządkowanej 
likwidacji upadających banków, przy minimalnym wpływie na gospodarkę realną i finanse publiczne państw 
członkowskich UE i innych krajów, źródło: <https://europa.eu/european-union/about-eu/agencies/srb_pl>.

13 Europejski okres oceny (ang. European Semester) to sześciomiesięczny okres, podczas którego – począwszy 
od stycznia 2011 r. – odbywa się coroczny przegląd polityki budżetowej i strukturalnej państw członkowskich 
UE w celu wykrycia ewentualnych błędów i niezgodności.

kontroli, jeśli chodzi o jej rolę w wykorzy-
stywaniu europejskiego okresu oceny13 do 
koordynowania polityki fiskalnej i gospo-
darczej państw członkowskich (kontrola 
obejmie m.in. Pakt Stabilności i Wzrostu, 
wdrażanie strategii Europa 2020, krajowe 
programy reform, a także związane z tym 
strategie komunikacyjne). 

Trybunał zajmie się też kwestiami zwią-
zanymi z mobilnością edukacyjną w ra-
mach programu Erasmus+, a także ze 
wspólnymi przedsiębiorstwami (ang. Joint 
Undertakings) tworzonymi przez Komisję 
Europejską, branżowe stowarzyszenia i in-
nych partnerów do skutecznego prowadze-
nia np. unijnych programów badawczych 
czy rozwoju technologicznego. 

Ostatnim z  obszarów kontroli dla 
Trybunału w 2018 r. będzie rozliczal-
ność i efektywność Unii Europejskiej. 
Kontrola Europejskiego Funduszu na rzecz 
Inwestycji Strategicznych pozwoli prze-
śledzić m.in. proces decyzyjny Komisji 
Europejskiej dotyczący utworzenia 
EFIS, strukturę organizacyjną, spójność 
i komplementarność funduszu z innymi 
instrumentami finansowymi wspierany-
mi z budżetu UE. Trybunał zbada rów-
nież zarządzanie przez Komisję ryzykiem 
nadużyć finansowych przy wydatkowa-
niu środków unijnych (w szczególności 
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nadzór nad ryzykiem na poziomie kor-
poracyjnym, przygotowanie Dyrekcji 
Generalnych do zapobiegania ryzyku, 
a także działania podejmowane w odpo-
wiedzi na stwierdzone nadużycia). Komisja 
zostanie też oceniona pod kątem sprawo-
wania nadzoru nad stosowaniem prawa 
UE przez państwa członkowskie (m.in. 
jakie ma priorytety i zasoby, jak zajmuje 
się sprawami dotyczącymi przypadków 
nieprzestrzegania przepisów i co robi, aby 

14 Plan pracy Trybunału na 2018 r. dostępny jest (w j. angielskim, francuskim i niemieckim) na stronie:   
<https://www.eca.europa.eu/pl/Pages/DocItem.aspx?did=43189>.

zdyscyplinować państwa członkowskie.). 
Kontroli Trybunału zostanie również pod-
dane zarządzanie wydatkami unijnymi na 
pomieszczenia biurowe wybranych insty-
tucji Unii Europejskiej14.

EWA MIĘKINA
zastępca łącznika NIK z ETO,
Departament Strategii NIK


