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Sprawozdanie roczne Europejskiego Trybunału
Obrachunkowego
Sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego (ETO) za rok 2014 zostanie przedstawione na
posiedzeniu plenarnym w dniu 26 listopada. Sprawozdanie to jest ważnym elementem corocznej
procedury udzielania absolutorium – Trybunał zatwierdził sprawozdanie finansowe UE za 2014 r.,
podobnie jak za poprzednie lata.

Błędy w płatnościach i konieczność lepszego zarządzania budżetem
Szacowany poziom błędu w odniesieniu do płatności w 2014 r. wyniósł 4,4% (w porównaniu z 4,5% w
2013 r.). Wynik ten przekroczył próg 2%, powyżej którego poziom błędu uznaje się za „istotny”. Najwyższe
poziomy błędu stwierdzono w wydatkach w obszarze „spójności gospodarczej, społecznej i terytorialnej”
(5,7%) i „konkurencyjności na rzecz wzrostu i zatrudnienia” (5,6%). Natomiast najniższym szacowanym
poziomem błędu (0,5%) cechowały się wydatki administracyjne. Dane te dotyczą kwot, które nie powinny
były zostać wypłacone, ponieważ nie zostały wykorzystane w pełni zgodnie z unijnymi przepisami. Poziom
błędu nie jest jednak miarą nadużyć, braku wydajności czy marnotrawstwa.
Istnieje wyraźny związek między rodzajami wydatków a poziomem błędu: w przypadku programów zwrotu
poniesionych wydatków szacowany poziom błędu wynosi 5,5%, a w przypadku programów opartych na
uprawnieniach do płatności, w ramach których płatności są uzależnione od spełnienia określonych
warunków i nie polegają na zwykłym zwrocie wydatków, wynosi jedynie 2,7%. Działania naprawcze wywarły
pozytywny wpływ na szacowany poziom błędu, ale – jak stwierdza ETO – nadal istnieje pole do poprawy.
Według ETO fakt, że dziesięcioletnia strategia „Europa 2020” nie pokrywa się z siedmioletnimi cyklami
budżetowymi UE, a także fakt, że państwa członkowskie nie zwracają właściwej uwagi na osiągnięcia strategii
„Europa 2020”, skutkują tym, że Komisja ma ograniczoną możliwość monitorowania wyników i wkładu
budżetu UE w realizację tej strategii oraz prowadzenia sprawozdawczości na ten temat. ETO apeluje zatem o
całkowicie nowe podejście, które umożliwi Komisji lepsze zarządzanie budżetem UE. W budżecie należałoby
zapewnić większą zbieżność między priorytetami a inwestycjami oraz prostsze zasady i wydajniejsze
zarządzanie zasobami, a ponadto budżet powinien być bardziej wyraźnie zorientowany na wyniki.

Opinia Parlamentu
Wiceprzewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej (CONT) i sprawozdawczyni ds. absolutorium dla Komisji za
2014 r. Martina Dlabajová (ALDE, Czechy) z zadowoleniem przyjmuje fakt, że ETO skoncentrował się na
wynikach. Jej zdaniem nadszedł czas, by Unia wykazała się wynikami i dzieliła się swoimi osiągnięciami.
Należy wypracować nową równowagę między podejściem opartym na zgodności a podejściem opartym na
wynikach.
Dostrzega ona jednak również pole do poprawy: „Nasze zamiary są jasne. Chcielibyśmy sformułować
propozycje zmierzające do dalszego udoskonalenia zarządzania finansowego oraz przyjęcia podejścia w
większym stopniu skoncentrowanego na wynikach. Jestem tym bardziej przekonana, że musimy nie tylko
obniżać poziom błędu, lecz także realnie oceniać wartość dodaną naszych inwestycji, tj. wyniki i skutki
naszych wspólnych strategii politycznych”.
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Podstawowe daty w ramach procedury udzielania absolutorium za 2014 r.
Po serii wysłuchań z komisarzami zaplanowanych na listopad, grudzień i styczeń sporządzony zostanie
projekt sprawozdania w sprawie absolutorium dla Komisji, który powinien być gotowy do poddania pod
głosowanie w komisji CONT w dniu 22 marca. Oczekuje się, że głosowanie na posiedzeniu plenarnym
odbędzie się pod koniec kwietnia 2016 r.

Procedura udzielania absolutorium
Po opublikowaniu rocznego sprawozdania przez Trybunał Obrachunkowy i zatwierdzeniu rocznego sprawozdania
finansowego Rada przedkłada swoje zalecenia Parlamentowi Europejskiemu. Na ich podstawie Parlament wydaje
opinię na temat zarządzania budżetem przez Komisję w danym roku budżetowym. Jeśli Parlament uzna, że
Komisja właściwie zarządzała budżetem UE, udziela Komisji absolutorium. Udzielając absolutorium, Parlament
często zaleca Komisji przeprowadzenie działań następczych. W odpowiedzi na zalecenia Komisja określa, jakie
podejmie działania, oraz informuje o nich Parlament i Radę.
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