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Europejski trybunał obrachunkowy publikuje wyniki swoich kontroli w trzech rodza-
jach dokumentów: 
•	sprawozdaniach	rocznych	–	zawierających	wyniki	kontroli	finansowych	w zakresie	

budżetu	UE	i europejskich	funduszy	rozwoju;	
•	specjalnych	sprawozdaniach	rocznych	–	omawiających	wyniki	kontroli	finansowych	

przeprowadzonych w unijnych agencjach, a także organach zdecentralizowanych UE1;	

Zgodnie	ze	strategią	Europejskiego	Trybunału	Obrachunkowego	na	lata	
2013–2017,	celem	Trybunału	 jest	dążenie	do	zapewnienia	 skutecznej	
rozliczalności publicznej w państwach Unii Europejskiej. Zamierzenie 
to znalazło odzwierciedlenie w programie pracy Eto na 2015 rok.

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

Współpraca 
międzynarodowa

Sprawozdania specjalne w 2015 r.

Program	pracy	Europejskiego	Trybunału	Obrachunkowego

Ewa Miękina
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•	sprawozdaniach	specjalnych	–	prezentujących	wyniki	kontroli	wykonania	zadań	i zgod-
ności w wybranych obszarach działalności UE. 
Co	roku	Trybunał	publikuje	również	program	pracy,	zawierający	wykaz	sprawozdań	

specjalnych,	które	planuje	przyjąć	w danym	roku.	Poniżej	znajduje	się	wykaz	tych	spra-
wozdań	planowanych	do	przyjęcia	w 2015	roku2.

Inteligentny	i	sprzyjający	włączeniu	społecznemu	wzrost	gospodarczy	
–	konkurencyjność	na	rzecz	wzrostu	gospodarczego	i	zatrudnienia

1. Dorzecze Dunaju

Głównym	celem	unijnej	polityki	wodnej	jest	zapewnienie	wystarczającej	ilości	wody	o do-
brej	jakości	na potrzeby	ludzi	i środowiska	w całej	Unii	Europejskiej.	Kontrola	ma	ocenić	
skuteczność	funkcjonowania	oczyszczalni	ścieków,	a także	jakość	wody	w dorzeczu	Dunaju.	

2.  Śródlądowe drogi wodne

Fundusze	strukturalne	UE	stanowią	większość	dofinansowania	dla	rozwoju	śródlądo-
wych	dróg	wodnych.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	wydatki	unijne	na	programy	związane	
z tymi	drogami	wpłynęły	na	osiągnięcie	założeń	zwiększenia	wielkości	transportu	i ko-
rzyści ekonomicznych. 

3.  Mikrofinansowanie

Celem	mikrofinansowania	jest	stworzenie	możliwości	inwestowania	w nowe	lub	już	
podjęte	działania	gospodarcze	dla	wykluczonych	finansowo	i społecznie	osób	pragną-
cych	zostać	mikroprzedsiębiorcami.	Europejski	Fundusz	Społeczny	i europejski	instru-
ment	mikrofinansowy	to	główne	unijne	instrumenty,	z których	pieniądze	przeznaczone	 
są	na	mikrofinansowanie.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	działają	one	wydajnie	i skutecznie,	
a zwłaszcza	czy	dzięki	nim	udało	się	osiągnąć	włączenie	społeczne.	

4.  Strategia dla regionu Morza Bałtyckiego

Kontrola	ma	ocenić	skuteczność	działań	UE	w zakresie	walki	z eutrofizacją	w	Morzu	
Bałtyckim,	czyli	procesem	przedostawania	się	nadmiernej	ilości	substancji	odżywczych	
do akwenu.

5.  Bezpieczeństwo dostaw energii

w 2009 r. parlament Europejski i rada utworzyły „Europejski program energetycz-
ny na rzecz naprawy gospodarczej”, w ramach którego wspólnota Europejska otrzy-
mała	pomoc	na	projekty	w dziedzinie	energii.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	skutecznie	 

2 Źródło:	2015 Work Programme,	<http://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/WP2015/WP2015_EN.pdf>.
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polepszono	bezpieczeństwo	dostaw	energii	w ramach	działań	polityki	UE	dotyczącej	
wewnętrznego	rynku	energii	oraz	wydatków	na	energetyczne	linie	międzysystemowe	
i infrastrukturę	składowania.	

6.  Czy Komisja zapewniła skuteczne wdrożenie przez państwa członkowskie 
dyrektywy usługowej? 

Celem	dyrektywy	o usługach	jest	ustanowienie	rzeczywistego	rynku	wewnętrznego	dla	
usług	poprzez	usunięcie	prawnych	i administracyjnych	barier	dla	dostaw	usług	między	
państwami	członkowskimi.	Kontrola	ma	sprawdzić,	czy	Komisja	zapewniła	skuteczne	
wdrożenie przez państwa członkowskie dyrektywy usługowej. 

7.  Czy Europejski Instytut Innowacji i Technologii (EIT) jest odpowiednim 
narzędziem do działania na rzecz innowacji w UE?

ważnym elementem unijnego wsparcia dla innowacji (w ramach strategii Europa 2020) 
było utworzenie EIt w 2008 r. Jego celem jest promowanie synergii i współpracy w ra-
mach	tzw.	trójkąta	wiedzy,	łączącego	edukację,	badania	i innowacje.	Kontrola	ma	spraw-
dzić,	czy	EIT	wzmacnia	budowanie	potencjału	UE	w zakresie	innowacji.	

Inteligentny	i	sprzyjający	włączeniu	społecznemu	wzrost	gospodarczy	
–	spójność	na	rzecz	wzrostu	gospodarczego	i	zatrudnienia

8.  Zamówienia publiczne

Duża	część	unijnych	funduszy	strukturalnych	wdrażana	jest	w ramach	procedury	 
zamówień	publicznych.	W 2014 r.	przyjęto	nowy	pakiet	legislacyjny	dla	moderniza-
cji	procedury	zamówień	publicznych	w UE.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	podjęto	właściwe	
działania	w celu	rozwiązania	problemu	błędów	w zamówieniach	publicznych	w polity-
ce	spójności	oraz	ich	skuteczność	w zmniejszaniu	częstotliwości	i wagi	błędów.

9.  Zatrudnianie młodzieży

Od	2010 r.	Komisja	przedstawia	różne	propozycje	i inicjatywy	zmierzające	do	obniże-
nia	stopy	bezrobocia	wśród	osób	młodych.	Kontrola	ma	ocenić,	jak	Komisja	kieruje	gru-
pami zadaniowymi ds. młodzieży, a także jak działa na rzecz zapewnienia skutecznego 
wdrażania gwarancji dla młodzieży. 

10.  Odnowa najuboższych obszarów miejskich

Z	powodu	coraz	większych	różnic	między	populacjami	miejskimi,	większość	dużych	
miast	UE	musi	sprostać	wyzwaniom	dotyczącym	najuboższych	obszarów	miejskich.	
sprawa ta stanowi przedmiot szczególnego zainteresowania parlamentu Europejskiego, 
państw	członkowskich	UE	oraz	Komisji	Europejskiej.	Kontrola	ma	ocenić	skuteczność	
wsparcia	z funduszy	strukturalnych	na	finansowanie	procesu	rewitalizacji	najuboższych	
obszarów miejskich. 
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Zarządzanie	zasobami	naturalnymi	i	ich	ochrona

11.  System handlu emisją gazów cieplarnianych

Unijny	system	handlu	emisją	gazów	cieplarnianych	obejmuje	prawie	połowę	tych	gazów	
produkowanych	w UE,	dlatego	jest	jednym	z głównych	narzędzi	Unii	do	osiągnięcia	ce-
lów	redukcji	poziomów	emisji,	ustalonych	w protokole	z Kioto.	Kontrola	ma	zbadać,	czy	
system	handlu	emisją	gazów	cieplarnianych	jest	odpowiednio	zarządzany,	a zwłaszcza,	
czy	istnieją	właściwe	ramy	ochrony	integralności	systemu	oraz	czy	system	został	pra-
widłowo wdrożony.

12.  Czy dobrze zarządza się wsparciem UE na rzecz zapobiegania 
i likwidowania szkód w lasach spowodowanych przez pożar i klęski żywiołowe? 

Europejski Fundusz rolny na rzecz rozwoju obszarów wiejskich (EFrrow) zapew-
nia	wsparcie	finansowe	na	przywracanie	potencjału	leśnego	lasów	zniszczonych	przez	
klęski	żywiołowe	i ogień,	a także	na	działania	prewencyjne.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	
działania	EFFROW	w tej	dziedzinie	są	dobrze	zarządzane	oraz	czy	Komisja	i państwa	
członkowskie	mogą	wykazać,	że	wsparcie	osiągnęło	założone	cele	w sposób	najbardziej	
efektywny	kosztowo.

13.  Błędy w wydatkach na rozwój obszarów wiejskich: jakie są tego przyczyny 
i jak rozwiązano ten problem?

w okresie programowania 2007–2013 UE przeznaczyła prawie 100 mld euro na cele 
związane	z rozwojem	obszarów	wiejskich.	Od	kilku	lat	kontrole	ETO	wskazują	na	wysoki	
poziom	błędu	w tym	obszarze.	Kontrola	ma	określić	główne	przyczyny	błędów	w dzia-
łaniach	na	rzecz	rozwoju	obszarów	wiejskich	i ocenić,	czy	plany	działań	i nowe	unijne	
ramy	prawne	stwarzają	możliwości	skutecznego	rozwiązania	tego	problemu.	

14. Pomoc techniczna: jaki jest jej wkład w rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich?

pomoc techniczna jest źródłem unijnego wsparcia dla działań w różnych obszarach po-
lityk;	może	pokryć	koszty	zewnętrznych	ekspertów,	spotkań,	seminariów,	badań,	infor-
macji,	komunikacji,	a także	rozwoju	i utrzymania	systemów	IT	oraz	wydatki	związane	
z personelem.	Kontrola	ma	zbadać,	czy	dobrze	zarządza	się	pomocą	techniczną	w dzie-
dzinie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

15.  Czy instrumenty finansowe są skutecznym i obiecującym narzędziem 
w dziedzinie rozwoju obszarów wiejskich?

Instrumenty	inżynierii	finansowej	zostały	po	raz	pierwszy	wykorzystane	w rozwoju	ob-
szarów	wiejskich	w okresie	programowania	2000–2006,	aby	ułatwić	rolnikom	i małym	
przedsiębiorstwom	rolnym	dostęp	do	kapitału.	Kontrola	ma	zbadać,	czy	instrumenty	
inżynierii	finansowej	są	na	właściwej	drodze,	a zwłaszcza	czy	doświadczenie	praktycz-
ne	potwierdza	związane	z nimi	oczekiwane	korzyści.	
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16.  Transfer wiedzy i działania doradcze w rozwoju obszarów wiejskich

W	obecnym	okresie	programowania	dla	rozwoju	obszarów	wiejskich	wsparcie	UE	w formie	
usług szkoleniowych i doradczych jest skierowane do osób zaangażowanych w działania z za-
kresu	rolnictwa,	żywności	i leśnictwa,	a także	małych	przedsiębiorstw	na	terenach	wiejskich.	
Kontrola	ma	ocenić,	czy	systemy	zarządzania	i kontroli	są	gotowe	do	wdrożenia,	aby	mogły	
zapewnić	skuteczny	przepływ	wiedzy	i działania	doradcze	w rozwoju	obszarów	wiejskich.	

17.  Inwestycje nieprodukcyjne w rozwój obszarów wiejskich 

wsparcie z EFrrow inwestycji nieprodukcyjnych udzielane jest na inwestycje niedo-
chodowe,	potrzebne	do	realizacji	zobowiązań	podjętych	w ramach	planów	rolnośro-
dowiskowych lub do podwyższenia – na terenie gospodarstwa rolnego – użyteczności  
publicznej obszaru natura 2000 lub innych obszarów o wysokiej wartości przyrod-
niczej.	Takie	wsparcie	może	pokryć	100%	kwalifikujących	się	kosztów.	Kontrola	ma	 
zbadać,	czy	nieprodukcyjne	inwestycje	zapewniają	efektywny	kosztowo	wkład	w osią-
gnięcie	celów	środowiskowych	polityki	rozwoju	obszarów	wiejskich.	

18.  Umowy o partnerstwie w sprawie połowów

Celem umów o partnerstwie w sprawie połowów jest pomoc w utrzymaniu zatrudnienia 
w sektorze rybołówstwa UE oraz zapewnienie dostaw dla unijnego rynku. kontrola ma 
ocenić,	czy	Komisja	dobrze	zarządza	procesem	negocjacji	i późniejszą	realizacją	umów.	

Obywatelstwo,	wolność,	bezpieczeństwo	i	sprawiedliwość

19.  Programy zwalczania, kontroli i obserwacji chorób zwierząt

Pomoc	finansowa	UE	dla	państw	członkowskich	na	programy	zwalczania,	kontroli	i ob-
serwacji	niektórych	chorób	zwierząt	i chorób	odzwierzęcych	stanowi	największą	część	
wydatków z unijnego budżetu przeznaczonego na bezpieczeństwo żywności. kontrola 
ma	ocenić,	czy	wymienione	programy	w	odpowiedni	sposób	ograniczają	te	choroby.

Unia	Europejska	jako	partner	globalny

20.  Współpraca z państwami trzecimi w zakresie migracji i azylu 

„Globalne	podejście	do	kwestii	migracji	i mobilności”	to	przekrojowe	ramy	zewnętrznej	
polityki UE w dziedzinie migracji. Ich celem jest pomoc państwom trzecim w lepszym  
zarządzaniu	migracją	we wszystkich	jej	wymiarach.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	unijne	
wsparcie	dla	krajów	sąsiadujących	w zakresie	migracji,	mobilności	i azylu	jest	dobrze	
koordynowane oraz czy jest skuteczne. 

21.  EUPOL Afganistan

EUPOL	to	Misja	Policyjna	UE.	Rozmieszczenie	misji	wspólnej	polityki	zagranicznej	i bez-
pieczeństwa jest głównym instrumentem UE w rozwijaniu spójnej polityki zagranicznej 
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i zwiększaniu	unijnego	wpływu	na	świecie.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	EUPOL	Afganistan	zo-
stał	dobrze	zaplanowany,	zrealizowany	i skoordynowany	oraz	czy	osiągnął	zamierzone	cele.	

22.  Demokracja, prawa człowieka i podstawowe wolności – tortury, kara śmierci

„Europejski	instrument	na	rzecz	demokracji	i praw	człowieka”	finansuje	projekty	i ini-
cjatywy z dziedziny praw człowieka podejmowane na świecie zgodnie z odpowiedni-
mi	kierunkami	polityki	UE.	Kontrola	ma	zbadać,	czy	wspieranie	przez	ten	instrument	
działań	mających	na	celu	zapobieganie	torturom	oraz	rehabilitację	ofiar	tortur	i zniesie-
nie kary śmierci jest skuteczne. 

23.  Energia odnawialna we wschodniej Afryce

„Mechanizm	kredytów	energetycznych”	dla	krajów	AKP3	wspiera	projekty	mające	na	celu	
polepszenie	i zwiększenie	dostępu	do	nowoczesnych,	osiągalnych	i zrównoważonych	usług	
energetycznych	dla	osób	ubogich	mieszkających	na	obszarach	wiejskich	i podmiejskich	
w krajach	AKP.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	Komisja	dobrze	wykorzystała	ten	mechanizm	
w celu	promowania	dostępu	do	energii	odnawialnej	dla	osób	ubogich	ze	wschodniej	Afryki.

24.  Pomoc UE dla Ukrainy

Ukraina	otrzymuje	pomoc	z UE	głównie	w ramach	„Europejskiego	instrumentu	sąsiedztwa	
i partnerstwa”.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	Komisja	dobrze	gospodarowała	wsparciem	budżeto-
wym	dla	Ukrainy	w obszarze	zarządzania	finansami	publicznymi	i w	sektorze	energetycznym.	

25.  Lasy tropikalne, w tym FLEGT

FLEGT	to	„Plan	działania	UE	w zakresie	egzekwowania	prawa,	zarządzania	i handlu	
w dziedzinie	leśnictwa”.	Nielegalny	wyrąb	jest	ważną	przyczyną	wylesienia.	Kontrola	ma	
ocenić,	czy	Komisja	dobrze	zarządzała	wsparciem	na	rozwiązanie	problemu	nielegalnego	
wyrębu,	udzielonym	w ramach	planu	działania	FLEGT	krajom	produkującym	drewno.	

Dochody

26.  Skuteczność strategii zwalczania oszustw w dziedzinie podatku VAT

Oszustwa	w	dziedzinie	podatku	VAT	wpływają	na	interesy	finansowe	UE,	gdyż	powo-
dują	zmniejszenie	poboru	podatku	VAT,	przez	co	obniżeniu	ulegają	dochody	oparte	na	
VAT.	Strata	ta	rekompensowana	jest	zasobami	własnymi	opartymi	na	DNB,	co	prowa-
dzi	do	zniekształconej	dystrybucji	wkładu	do	dochodów	UE	między	państwa	człon-
kowskie.	Kontrola	ma	zbadać	skuteczność	strategii	Komisji	dotyczącej	oszustw	w	dzie-
dzinie podatku Vat. 

3	 Państwa	z	regionu	Afryki,	Karaibów	i	Pacyfiku.
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Administrowanie

27.  Zarządzanie przez Europejską Służbę Działań Zewnętrznych budynkami 
przedstawicielstw: czy dobrze im to wychodzi?

Europejska	Służba	Działań	Zewnętrznych	(ESDZ)	odpowiada	za	sieć	144	przedstawi-
cielstw	UE	znajdujących	się	poza	terytorium	Unii.	Roczny	budżet	przeznaczony	na	bu-
dynki	przedstawicielstw	to	kwota	rzędu	160 mln	euro.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	ESDZ	
posiada	właściwą	i spójną	strategię	dotyczącą	tych	budynków,	odpowiadającą	potrze-
bom	organizacyjnym,	a także	czy	zarządza	budynkami	tak,	aby	w sposób	ekonomiczny	
i wydajny	sprostać	tym	potrzebom.

28.  Zarządzanie dotacjami w agencjach i wspólnych przedsięwzięciach

Istnieje	10	agencji	UE	finansujących	dotacjami	projekty	beneficjentów.	Tak	zwane	wspól-
ne	przedsięwzięcia wspierają	badania	prowadzone	w ramach	współpracy;	łączą	inwesty-
cje	sektora	prywatnego	z krajowym	i unijnym	finansowaniem	ze	środków	publicznych.	
Kontrola	ma	zbadać,	czy zarządzanie	dotacjami	jest	skuteczne	i wydajne.

Zarządzanie	finansowe	i	gospodarcze

29.  Czy Komisja właściwie zarządzała wdrażaniem mechanizmu wsparcia 
bilansu płatniczego i Europejskiego Mechanizmu Stabilności Finansowej 
(EMSF)?

„wsparcie bilansu płatniczego” to średnioterminowe pożyczki udzielane pań-
stwom	członkowskim	 spoza	 strefy	 euro,	 aby	pomóc	 im	w odzyskaniu	 zaufa-
nia	w ich	reformy	gospodarcze.	EMSF	umożliwia	zaciąganie	pożyczek	na	ryn-
kach	 finansowych	 w  imieniu	 Unii	 Europejskiej	 i  pozwala	 na	 finansowanie	 
w wysokości	do	60 mld	euro.	EMSF	został	uruchomiony	dla	Irlandii	i Portugalii	na cał-
kowitą	kwotę	48,5 mld	euro,	do	wydania	w latach	2011–2013.	Kontrola	ma	sprawdzić,	
czy	pomoc	finansowa	w ramach	tych	dwóch	mechanizmów	była	zarządzana	w spo-
sób,	który	skutecznie	przyczynił	się	do	poprawy	sytuacji	gospodarczej	tych	państw	 
członkowskich.

30.  Czy procedura nadmiernego deficytu opiera się na racjonalnych 
wskaźnikach i czy jest odpowiednio realizowana?

W	ramach	Paktu	na	rzecz	stabilności	i wzrostu	państwa	członkowskie	muszą	unikać	
nadmiernego	deficytu	publicznego	(3%	PKB)	oraz	nadmiernego	długu	(60%	PKB),	aby	
nie	narażać	stabilności	budżetowej	na	ryzyko.	Komisja	wprowadziła	ściślejszy	nadzór	
nad	polityką	gospodarczą	i budżetową.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	procedura	nadmierne-
go	deficytu	opiera	się	na	racjonalnych	wskaźnikach,	odpowiednich	progach	i wiarygod-
nych danych, a także czy jest właściwie realizowana. 
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31.  Czy interwencja Komisji w sprawach związanych z greckim kryzysem 
finansowym była skuteczna?

Wsparciu	finansowemu	w formie	pożyczek	dla	Grecji,	jako	pomocy	dla	greckiego	rządu	
w odbudowywaniu	stabilności	budżetowej	i wdrażaniu	reform	strukturalnych,	towa-
rzyszyły	określone	warunki	dotyczące	polityki	gospodarczej.	Kontrola	ma	ocenić,	czy	
interwencja	Komisji	w sprawach	związanych	z greckim	kryzysem	finansowym	była	
skuteczna	oraz	czy	zwiększyła	zaufanie	rynków	finansowych	do	unii	gospodarczej	 
i walutowej.

32.  Kontrola reformy systemów regulacyjnych i nadzorczych: Europejski Urząd 
Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (EUNGiPW)

Jednym	z trzech	europejskich	urzędów	nadzoru,	utworzonych	w 2011 r.	przez	Komisję	
w odpowiedzi	na kryzys	finansowy,	jest	Europejski	Urząd	Nadzoru	Giełd	i Papierów	
Wartościowych,	który	ma	wzmocnić	ochronę	inwestorów	i promować	stabilne	i dobrze	
funkcjonujące	rynki	finansowe	w UE.	Zakres	jego	działań	obejmuje	m.in.	tworzenie	 
jednolitego	zbioru	przepisów,	śledzenie	ryzyka	i koordynację	działalności	nadzorczej	
w państwach członkowskich UE. kontrola ma na celu dostarczenie oceny, w jaki spo-
sób	Komisja	odpowiedziała	na	reformy	regulacyjne	i nadzorcze.	

33.  Europejski Bank Centralny – jednolity mechanizm nadzorczy

Na	mocy	rozporządzenia	z 2013 r.	w sprawie	jednolitego	mechanizmu	nadzorczego,	
Europejskiemu	Bankowi	Centralnemu	powierzono	zadania	związane	z nadzorem	ostroż-
nościowym	instytucji	kredytowych	(przejął	je	w listopadzie	2014 r.).	Kontrola	ma	spraw-
dzić	skuteczność	procesu	nadzorczego	w praktyce.	

oprac.	Ewa Miękina
zastępca	łącznika	NIK	z	ETO,
Departament	Strategii	NIK
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