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Komunikat prasowy
Luksemburg, 14 grudnia 2017 r.

Kontrolerzy UE ogłaszają nowe podejście do kontroli wydatków w obszarze
spójności 

W ramach pilotażu Europejski Trybunał Obrachunkowy zaczął stosować nowe podejście w zakresie kontroli 
zgodności dotyczących wydatków w obszarze spójności. Trybunał będzie mianowicie weryfikować informacje na 
temat legalności i prawidłowości wydatków UE przedstawiane przez Komisję Europejską, która jest jednostką 
kontrolowaną, wykorzystując w większym stopniu wyniki prac instytucji audytowych w państwach członkowskich. 
Kontrolerzy unijni opublikowali dziś dokument informacyjny poświęcony temu podejściu, będący źródłem 
informacji dla osób zainteresowanych polityką spójności i sposobami jej kontrolowania.  

Celem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego będzie ustalenie, czy informacje przedstawiane przez Komisję 
Europejską na temat legalności i prawidłowości wydatków w obszarze spójności są poprawne, czy też nie. To 
zmodyfikowane podejście oznacza w praktyce, że Trybunał będzie badać kontrole przeprowadzone już przez Komisję 
Europejską i instytucje audytowe w państwach członkowskich. Badanie to będzie obejmować przegląd dokumentacji 
kontrolnej oraz ponowne przeprowadzenie prac kontrolnych, które zostały wykonane na poziomie beneficjenta. Na 
tej podstawie kontrolerzy sformułują wniosek co do wiarygodności informacji zapewnianych przez Komisję 
w odniesieniu do każdego z programów, łącznie z szacowanym poziomem błędu resztowego, oraz do całego obszaru 
spójności. Ponadto wyniki tych prac posłużą Trybunałowi do sformułowania ogólnej opinii na temat legalności 
i prawidłowości wydatków UE. 

– Jest to istotna zmiana w sposobie, w jaki Trybunał kontroluje wydatki w obszarze spójności – ocenił prezes 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner Lehne. – W strategii na lata 2018-2020 Trybunał postanowił 
na nowo przyjrzeć się swoim metodom kontrolowania budżetu UE i sposobom na zwiększenie wartości dodanej 
wydawanego przez siebie poświadczenia wiarygodności. Oczekujemy, że w odniesieniu do okresu 2014-2020 
będziemy mogli korzystać z bardziej zaawansowanych systemów kontroli wewnętrznej i z kontroli przeprowadzonych 
przez instytucje audytowe w państwach członkowskich. Trybunał mógłby następnie zapewniać Parlamentowi 
Europejskiemu i Radzie niezależną zewnętrzną ocenę dotyczącą wiarygodności informacji Komisji na temat legalności 
i prawidłowości wydatków w obszarze spójności. 

Wyniki tych kontroli zostaną przedstawione w następnym sprawozdaniu rocznym, w ramach poświadczenia 
wiarygodności za 2017 r. 

Informacje dla redaktorów 

Dokument informacyjny Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pt. „Nowe podejście Trybunału 
do kontroli w obszarze spójności przeprowadzanych na potrzeby poświadczenia wiarygodności” jest 
dostępny pod adresem http://bit.ly/ECAcohesionBP 

 


