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W czerwcu 2005 r. Komisja przyjęła harmonogram działań dotyczących zintegrowanych ram 
kontroli wewnętrznej. Jej celem było spełnienie zobowiązania, by uzyskać pozytywne 
oświadczenie wiarygodności (DAS) przez upływem mandatu Komisji. W 2006 r. rozpoczęto 
wdrażanie harmonogramu działań.

Niniejszy dokument roboczy ma na celu przede wszystkim ocenić dokonany postęp oraz 
osiągnięte przez Komisję wyniki we wdrażaniu tego harmonogramu działań. Ponadto porusza 
on zagadnienia i kwestie dotyczące przyszłości zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej. 

1. Harmonogram działań dotyczących zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej: 
geneza, zawartość i osiągnięcia  

1.1. Geneza

W 2005 r. Komisja postanowiła podjąć działania, by uzyskać pozytywne oświadczenie 
wiarygodności (DAS).  W listopadzie 2010 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy po raz 
dziesiąty wskazał na brak rozsądnych gwarancji co do płatności odnoszących się do 
wszystkich części budżetu ogólnego. Ponadto w czasie procedury udzielenia absolutorium w 
2003 r. Parlament i Rada wezwały Komisję do podjęcia działania celem zaradzenia tej 
sytuacji. Poza tym w czasie obowiązywania ram finansowych 2007–2013 było wystarczająco 
dużo okazji, by zmienić podstawy prawne, a tym samym umożliwić uruchomienie 
dodatkowych dźwigni pozwalających na uzyskanie pozytywnego DAS. 

Aby uzyskać pozytywne DAS, Komisja skoncentrowała swe wysiłki na poprawie ram 
kontroli wewnętrznej. Dlaczego?

Po pierwsze, systemy monitorowania i kontroli wewnętrznej nie stanowiły zdaniem 
Trybunału Obrachunkowego dostatecznych gwarancji, by pozwolić mu na wydanie 
pozytywnego oświadczenia wiarygodności o legalności i prawidłowości operacji 
podstawowych.

Po drugie, specjalne sprawozdanie Trybunału Obrachunkowego z 2004 r. wskazywało na 
uchybienia ram kontroli wewnętrznej wykorzystywanych w UE i udzieliło porady w zakresie 
udoskonalenia modelu kontroli. 

Po trzecie, Komisja otrzymała wyraźny mandat polityczny do zreformowania modelu kontroli 
wewnętrznej. Zgodnie ze sprawozdaniem T. Wynna w sprawie udzielenia absolutorium za rok 
budżetowy 2003, Parlament jednoznacznie wezwał Komisję do sporządzenia planu działania 
dotyczącego wdrożenia wspólnotowych ram kontroli wewnętrznej.  

W swych zaleceniach dla Parlamentu w sprawie udzielenia absolutorium za 2003 r. Rada 
również wezwała Komisję do kontynuowania wysiłków zmierzających do dalszego 
rozwijania jasnej i kompleksowej strategii audytu i kontroli. 

1.2. Zawartość

Harmonogram działania sporządzono celem zniwelowania rozbieżności między istniejącymi 
ramami kontroli a modelem kontroli nakreślonym przez Trybunał Obrachunkowy.  Jednolity 
model kontroli proponowany przez Trybunał opiera się na zintegrowanym łańcuchu 
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podmiotów, które działają składnie w oparciu o wspólne zasady i odpowiedzialne są za 
kontrolę własną na każdym etapie procesu. 

Wdrożenie takiego modelu wymaga, by Komisja podjęła konieczne działania na swoim 
poziomie, ale również, by państwa członkowskie zostały w pełni włączone w tę reformę, gdyż 
obecnie w trybie zarządzania dzielonego obracają one 80% funduszy UE. 

W oparciu o ocenę rozbieżności, Komisja zdecydowała się podjąć 16 konkretnych, 
podzielonych na cztery tematy, działań. 

Pierwszy temat dotyczy uproszczenia i wspólnych zasad kontroli (działania 1–4). Działanie 1, 
które zajmuje się uproszczeniem, ma na celu zapobieżenie działaniom niezgodnym z 
przepisami i nieprawidłowościom wynikającym z trudności w stosowaniu kryteriów 
kwalifikowalności. Działania 2 i 3 odnoszą się do ustanowienia wspólnych zasad i 
zharmonizowania prezentacji strategii kontroli wykorzystywanych przez Komisję i państwa 
członkowskie. Celem tych działań jest dostarczenie jaśniejszych i bardziej kompleksowych 
dowodów na to, że systemy nadzoru i kontroli istnieją i są w stanie poprawnie zarządzać 
ryzykiem błędu. Ostatnie działanie w ramach tego tematu polega na inicjowaniu dialogu z 
Parlamentem i Radą na temat ryzyka, jakie można dopuścić w operacjach podstawowych, aby 
dostarczyć Trybunałowi wyjaśnień dotyczących oczekiwań ze strony organów udzielających 
absolutorium. 

Drugi temat dotyczy poświadczenia wiarygodności dotyczącego zarządzania i pewności 
uzyskanej na podstawie kontroli (działania 5–8). Celem tych działań jest zapewnienie 
rozsądnych gwarancji co do prawidłowości i legalności operacji podstawowych na każdym 
poziomie wykonania budżetu UE. Wiąże się z tym wzmocnienie rozliczalności każdego z 
podmiotów, co ułatwi Komisji wykazywanie na swoim poziomie, iż funduszami UE zarządza 
się poprawnie. Aby osiągnąć swój cel, Parlament wysunął argument, by państwa 
członkowskie dostarczały oświadczeń o zgodności ex ante i poświadczeń o wiarygodności ex-
post na najwyższym politycznym poziomie. Propozycja ta spotkała się jednak z pewnym 
sprzeciwem ze strony Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN). Aby 
pogodzić te różne stanowiska Komisja zaproponowała, by dla każdego obszaru polityki 
wskazać krajowy organ koordynujący, który dostarczałby sprawozdań podsumowujących na 
temat poświadczeń wiarygodności na poziomie operacyjnym (działanie 5). Komisja wyraziła 
również pragnienie rozpatrzenia przydatności poświadczeń wiarygodności poza trybem 
zarządzania dzielonego oraz pośredniego zarządzania scentralizowanego (działanie 6.). 
Wreszcie, Komisja wyraziła pragnienie promowania w szerszy sposób roli niezależnych 
organów kontroli i najwyższych krajowych instytucji kontroli w celu zapewnienia 
dodatkowych gwarancji co do operacji podstawowych (działanie 7 i 8). 

Trzeci temat odnosi się do zmaksymalizowania poziomu kontroli, jaką można by uzyskać bez 
podnoszenia poziomu zaangażowanych środków budżetowych (działania 9–11). Aby to 
osiągnąć, plan działania wzywa w pierwszym rzędzie do lepszej koordynacji między 
organami kontroli, aby zminimalizować powielanie pracy. Konkretniej działanie to wiąże się 
z dzieleniem się przez audytorów wynikami swej pracy i działań następczych, 
zdefiniowaniem wspólnej strategii audytowej i lepszą koordynacją w planowaniu kontroli 
audytowych (działanie 9). Po drugie, plan działania koncentruje się na przyjęciu do 
kontrolowania ryzyka błędu w operacjach podstawowych podejścia ukierunkowanego na 
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ocenę kosztów i korzyści. Dąży się w ten sposób do osiągnięcia właściwej równowagi między 
kosztami a korzyściami z kontroli (działania 10 i 11).

Czwarty i ostatni temat planu działania odnosi się do heterogenicznego charakteru 
poszczególnych obszarów polityki UE, a tym samym obejmuje działania mające na celu 
zniwelowanie rozbieżności specyficznych dla konkretnych sektorów (działania 12–16).  Po 
pierwsze, zidentyfikowawszy rozbieżności w każdym obszarze polityki, służby Komisji 
podjęły kroki zmierzające do ich usunięcia za pośrednictwem rocznych planów zarządzania i 
sprawozdań z postępu w rocznych sprawozdaniach z działalności (działanie 12). Po drugie, 
zaplanowano szereg działań zmierzających do wzmocnienia doradztwa dotyczącego funduszy 
strukturalnych, które w największym stopniu są podatne na wystąpienie ryzyka błędu 
(działania 13–15). Inicjatywy te obejmują wniosek Komisji, by przeprowadzić dalsze analizy 
co do istniejących niedociągnięć w systemie nadzoru, aby wzmocnić istniejące doradztwo i 
propagować „umowy o zaufaniu”, w których państwa członkowskie zobowiązują się do 
corocznego przedstawiania poświadczenia audytu (działania 13–15). To ostatnie działanie 
zmierza do ustanowienia wspólnych wytycznych dla każdej rodziny obszarów polityki 
(działanie 16). 

1.3. Postęp dokonany we wdrażaniu planu działania 

Dokonany postęp musi być oceniany pod względem dwóch kryteriów: wdrożenia planu 
działania oraz jego wpływu na ograniczenie liczby błędów w operacjach podstawowych.

 Postęp dokonany we wdrażaniu planu działania 

W swojej ostatniej ocenie1 Komisja uznała, że plan działania został w pełni zrealizowany 
przed rozpoczęciem 2009 r. Wdrożenie planu zostało opóźnione, wykraczając poza pierwotny 
harmonogram, co sprawiło, że na ostateczny termin jego realizacji wyznaczono na koniec 
2007 r. 

Oświadczenie Komisji domaga się jednak pewnych wyjaśnień. 

Po pierwsze, choć z pierwotnych 16 działań 13 rzeczywiście zostało zakończonych, trzy inne 
nie zostały wdrożone lub przeprowadzono je w inny sposób. Pierwsze spośród tych trzech 
działań dotyczyło ustanowienia wspólnych zasad kontroli wewnętrznej we wniosku 
dotyczącym zmienionego rozporządzenia finansowego (działanie 2). Ponieważ Komisja nie 
osiągnęła politycznego porozumienia, by włączyć do rozporządzenia konkretne przepisy 
dotyczące kontroli wewnętrznej, cel tego działania został osiągnięty w art. 28 lit. a), który 
ustanawia zasadę efektywnej i wydajnej kontroli wewnętrznej dla wykonania budżetu. Drugie 
działanie dotyczy dialogu międzyinstytucjonalnego w sprawie ryzyka błędu (działanie 4). 
Ponieważ pojęcie dopuszczalnego poziomu ryzyka nie mogło być ujęte w rozporządzeniu 
finansowym, Komisja postanowiła zakończyć to działanie poprzez zdefiniowanie koncepcji 
„rezydualnego ryzyka błędu”, koncentrujące swe wysiłki na korektach finansowych i 
odzyskiwaniu środków na wypadek błędów. Trzecie działanie polegało na rozpatrzeniu 
przydatności poświadczeń wiarygodności dotyczących zarządzania poza zarządzaniem 
dzielonym i pośrednim zarządzaniem scentralizowanym (działanie 6). Działanie to zostało 

                                               
1 Zob. komunikat Komisji pt. „Sprawozdanie z oceny skutków planu działania Komisji na rzecz 

zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej” COM(2009)0043. 
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anulowane po to, by można je było zrealizować w inny sposób. 

Po drugie, spośród działań uznanych za zakończone niektóre – jeśli chodzi o wiązane z nimi 
oczekiwania – można uznać za rozczarowujące. Na przykład, nie osiągnięto uproszczenia 
legislacji w latach 2007–2013 w takim stopniu, jak się tego spodziewano, ponieważ 
sporządzenie planu działania zbyt blisko zbiegło się w czasie z przyjęciem tych aktów 
prawnych, tak iż nie przyniósł on znaczących zmian. Inny przykład to dopuszczalne ryzyko 
błędu w operacjach podstawowych. Dyskusja nad tym zagadnieniem wciąż trwa, ale dotąd nie 
uzyskano zadowalającego rozwiązania.  

 Wpływ planu działania na ograniczenie ilości błędów w operacjach podstawowych.

Wpływu planu działania nie można uznać za w pełni zadowalający. Jak dotąd Komisja nie 
otrzymała od Trybunału Obrachunkowego pozytywnego DAS. Otrzymała negatywny DAS za 
18 lat z rzędu. 

Dokładniej, w sprawozdaniu z poświadczenia wiarygodności za 2011 r. Trybunał doszedł do 
wniosku, że w płatnościach jako całości wystąpił istotny poziom błędu. Uznał również, że 
ogólnie rzecz biorąc, systemy nadzoru i kontroli były tylko częściowo skuteczne. Trybunał 
wskazał na poprawne zarządzanie środkami i skuteczne kontrole wewnętrzne wyłącznie dla 
obszarów wydatków administracyjnych, stosunków zewnętrznych oraz polityki pomocy i 
rozszerzenia. 

Ponadto nie zaobserwowano znaczącej poprawy w stosunku do poświadczenia wiarygodności 
za 2010 r.  Ogólny poziom błędu w operacjach podstawowych wzrósł z 3,7% do 3,9%. 
Chociaż poziom ten spadł dla polityki regionalnej, wzrósł w obszarze polityki rolnej i 
rozwoju obszarów wiejskich. 

Postęp dokonany zatem na początku okresu programowania mógł obecnie osiągnąć swój kres, 
chociaż Komisja nieustannie podkreśla, że wyniki nie będą natychmiastowe.

2. Wysłuchanie w dniu 22 kwietnia 2013 r.: główne wyzwania

2.1.  Działania następcze do absolutorium za 2011 r.

W debacie na temat planu działania na rzecz zintegrowanych ram kontroli wewnętrznej 
nasuwa się tylko jedno pytanie: dlaczego Komisja nie uzyskała pozytywnego DAS? 

Czy plan działania spalił na panewce? Czy został źle zakrojony lub realizowany? 

Co Komisja zamierza obecnie zrobić?

Debata nad zintegrowaną kontrolą wewnętrzną odbywa się również w ramach działań 
następczych do rezolucji w sprawie absolutorium za rok budżetowy 2011, przyjętej na 
posiedzeniu plenarnym w kwietniu 2013 r., która udziela pewnych wskazówek Komisji.

Pierwsze trzy działania priorytetowe, których realizacji wymagano od Komisji przed 
wydaniem rezolucji na temat absolutorium, mają na celu utorowanie drogi do osiągnięcia 
nowego postępu w kwestii DAS.      
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Komunikat w sprawie obrony budżetu UE, pierwsze działanie priorytetowe, da Komisji 
okazję, by pokazać skuteczność jej systemu ochrony budżetu UE. 

Po drugie, wymiana najlepszych praktyk przez służby Komisji odpowiedzialne za zarządzanie 
finansowe, czego domaga się Parlament, powinna pozytywnie wpłynąć na poziom błędu. Jeśli 
chodzi o trzeci priorytet, którym jest ocena wyników działalności finansowej, Parlament 
zdecydowanie zachęca Komisję do dokonania przesunięcia w kierunku nowej kultury 
osiągania wyników. 

2.2. Konieczność uproszczenia

Jeśli chodzi o konieczność uproszczenia (zob. ww. działania 1–3), nie ma wątpliowści, że 
zasadę tę należy stosować do nowego okresu programowania (2014–2020). Rozumie się samo 
przez się, że dążenie do uproszczenia jest zadaniem podzielanym przez wszystkie instytucje 
biorące udział w procesie podejmowania decyzji, a Parlament nie powinien zapominać o tej 
stanowczej konieczności. 

2.3. Poświadczenia wiarygodności dotyczące zarządzania a pewność uzyskana na 
postawie kontroli

Nowe rozporządzenie finansowe wprowadza konkretne narzędzia z myślą o poświadczeniach 
wiarygodności dotyczących zarządzania i pewności uzyskanej na podstawie kontroli w formie 
rocznych oświadczeń na różnych poziomach. 

Ograny kierownicze państw członkowskich zobowiązane są dostarczać corocznie Komisji 
swe rozliczenia wraz z deklaracją zarządczą, rocznym podsumowaniem końcowych 
sprawozdań z audytu i przeprowadzonych kontroli oraz opinią niezależnego organu 
kontrolnego (art. 59 nowego rozporządzenia finansowego (EU, Euratom) nr 966/2012). 

Ponadto państwa członkowskie mogą dostarczać dobrowolne poświadczenia podpisane na 
odpowiednim szczeblu i oparte na tej informacji.

Jakość tych poświadczeń będzie miała ogromne znaczenie, ponieważ procedury udzielania 
absolutorium pokazują, że pierwszy problem, jaki napotyka się w obecnym systemie rocznych 
podsumowań, dotyczy wiarygodności danych liczbowych dostarczanych przez państwa 
członkowskie. 

Parlament wielokrotnie ubolewał nad faktem, iż roczne podsumowania wprowadzone do 
legislacji w efekcie porozumienia międzyinstytucjonalnego w sprawie ram finansowych na 
lata 2007–2013 nie okazały się cennym źródłem informacji pozwalających na dokonanie 
oceny zgodności z przepisami lub wyników z działalności beneficjentów. W rezolucji 
towarzyszącej decyzji w sprawie udzielenia absolutorium za rok budżetowy 2011, Parlament 
wzywa Komisję do przeanalizowania atutów i słabości krajowych systemów kontroli w 
oparciu o otrzymane roczne podsumowania i nalega, by Komisja podjęła natychmiastowe 
działanie zmierzające do zapewnienia tego, by podsumowania za kolejny rok okazały się 
użyteczne dla oceny wyników beneficjentów.

Parlament wzywa również Komisję do ustanowienia w krótkiej perspektywie, we współpracy 
z państwami członkowskimi, modelu krajowych deklaracji w sprawie zarządzania, co nada im 
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większe znaczenie i wartość porównawczą, oraz do udzielenia państwom członkowskim 
wsparcia w dostarczaniu dobrowolnych deklaracji zarządczych, o których mowa w art. 59 ust. 
5 nowego rozporządzenia finansowego (UE, Euratom) nr 966/2012, poprzez propagowanie 
najlepszych praktyk.

2.4. Dopuszczalne ryzyko błędu, podejście oparte na zgodności i na wynikach

Pojęcie „dopuszczalnego ryzyka błędu” zostało po raz pierwszy wprowadzone na szczeblu 
UE przez Trybunał Obrachunkowy w wydanej przez niego opinii w sprawie jednolitego 
modelu kontroli (opinia nr 2/2004). Trybunał uzasadniał, że „każdy system kontroli jest 
wynikiem kompromisu pomiędzy kosztami związanymi z prowadzeniem kontroli o 
określonym stopniu intensywności a korzyściami, jakie wynikają z tych procedur.  W 
kontekście Wspólnoty korzyści obejmują obniżenie ryzyka marnotrawienia funduszy oraz 
ograniczenie ryzyka błędu do akceptowalnego poziomu”. 

Komisja włączyła sugestie Trybunału do swego planu działania na rzecz zintegrowanych ram 
kontroli wewnętrznej i w komunikacie pt. „Dążenie do ustalenia jednolitej interpretacji 
pojęcia dopuszczalnego ryzyka błędów” (COM(2008)0866) zwróciła uwagę, że przy 
definiowaniu nowych strategii kontroli należy uwzględniać dodatkowe koszty kontroli 
uzupełniających. 

Uniwersalna wartość odniesienia równa 2% lub odpowiadająca progowi istotności nie 
uwzględnia różnych profili ryzyka poszczególnych obszarów polityki.  Zdaniem Komisji nie 
można wykluczyć, że władza budżetowa ustali inne progi istotności po rozważeniu 
imperatywów politycznych, rozpatrzeniu korzyści z danej polityki, ryzyka nieodłącznego, 
możliwości dalszego uproszczenia oraz dodatkowych kosztów związanych z obniżeniem 
poziomu błędów poprzez większą liczbę kontroli. 

Parlament jak dotąd uznawał, że podejście przyjmujące dopuszczalne ryzyko błędu nie 
powinno być wyizolowanym i wąskim narzędziem technicznym.  Powinno być ono 
zintegrowanym elementem ogólnego zarządzania budżetem i powinno ułatwiać bardziej 
racjonalne i elastyczniejsze wykonanie budżetu poprzez udzielenie odpowiedzialnym 
podmiotom większego pola manewru dla tego wykonania, przy szczególnym uwzględnieniu 
kosztów kontroli niezależnie od tego, czy ponoszone są one przez Komisję, czy też przez 
państwa członkowskie.

Tak ostrożne podejście odpowiada ustawicznie wyrażanej przez Parlament opinii, że poziom 
błędu powinien stale spadać. 

W swojej ostatniej rezolucji w sprawie udzielenia absolutorium Parlament wyraził swą 
konsternację z powodu wzrostu najbardziej prawdopodobnego poziomu błędu, co odmienia 
pozytywną tendencję obserwowaną w minionych latach. Parlament zaapelował zatem do 
Komisji o podjęcie koniecznych kroków celem uzyskania tendencji pokazującej stały spadek, 
Parlament jest również zdania, iż „[...] osiągnięcie tego celu to ważna część pełnego 
wykorzystania przyszłych wydatków UE i postępów na drodze ku pozytywnemu 
poświadczeniu wiarygodności”.

Poparcie Parlamentu dla najniższego dopuszczalnego poziomu błędu dopełnia w pewnej 
mierze najnowszy rozwój wypadków prowadzący do dokonywania oceny w większym 
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stopniu w oparciu o wyniki. 

Pełniąc zadania zmierzające do udzielenia absolutorium, Parlament odniósł się do analiz 
Trybunału, które koncentrują się na „[uzyskiwaniu] rezultatów z budżetu UE”. 

Zgodnie z art. 318 TFUE Komisja zobowiązana jest przedstawić „[sprawozdanie] oceniające 
finanse Unii oparte na uzyskanych wynikach”; według zapisów w Traktacie, sprawozdanie to 
wraz ze specjalnymi sprawozdaniami Trybunału stanowi ważny element dokonywanej przez 
Parlament oceny zmierzającej do udzielenia absolutorium. Podejście oparte na zgodności w 
coraz większej mierze uzupełniane jest podejściem nastawionym na wyniki.   

Innymi słowy, tradycyjne podejście do DAS, oparte na kontrolach zgodności i określaniu 
wymiernych kosztów polityk prowadzonych przez UE, uzupełniane jest przez podejście 
ukierunkowane na osiągnięte wyniki. 

Należy kierować się oboma podejściami, to jest ograniczać koszty polityk UE i 
optymalizować płynące z nich korzyści. W swoim ostatnim sprawozdaniu w sprawie 
absolutorium, Parlament powtórzył zalecenia Trybunału dotyczące dokonywania pomiarów 
wyników polityki za pośrednictwem jasno wyznaczonych założeń i wskaźników europejskiej 
wartości dodanej, a także nalegał, by wskaźniki wpływu powiązać z terminami i 
kwantyfikowalnymi założeniami. Parlament podkreślił również potrzebę zapewnienia 
spójności między celami, wskaźnikami i założeniami przyjętymi w planie zarządzania służb 
Komisji, z których składane są roczne sprawozdania z działalności.

2.5. Podejście ukierunkowane na zgodność i podejście ukierunkowane na wyniki: dwie 
strony medalu

Koszty i wyniki są ściśle powiązane w ocenie politycznej dokonanej przez Parlament w 
trakcie procedury prowadzącej do udzielenia absolutorium. Ocena ta powinna opierać się na 
bardziej formalnym modelu. Obecne praktyki kontrolowania wyników mogą zatem stać się 
punktem zwrotnym w historii oceniania wykonania budżetu oraz kwestii uzyskania DAS. 
Chodzi o rozstrzygnięcie, czy możliwe byłoby sformalizowanie podejścia opartego na ocenie 
wyników w formie modelu porównywalnego z modelem stosowanym do udzielenia DAS.

Każdy najmniejszy postęp w tym kierunku będzie możliwy jedynie przy pełnej współpracy 
wszystkich zainteresowanych stron, tj. Trybunału Obrachunkowego i władzy budżetowej, ale 
również rządów krajowych i administracji, najwyższych instytucji kontroli i parlamentów 
narodowych.

Dodatkowe informacje: Control systems – European Commission

http://ec.europa.eu/budget/biblio/documents/control/control_en.cfm

Stauner Gabriele (2) – European Parliament

http://www.europarl.europa.eu/RegistreWeb/search/simple.htm?language=EN&fulltext=2008
%2F0110 (COD)&auteur=Stauner+Gabriele


