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Konferencja wysokiego szczebla na temat poprawy rozliczalności 
UE: Europejski Trybunał Obrachunkowy nawiązuje dialog z 
zainteresowanymi podmiotami na poziomie unijnym i krajowym 

Europejski Trybunał Obrachunkowy zorganizował dziś konferencję wysokiego szczebla z udziałem wielu 
podmiotów bezpośrednio zainteresowanych zapewnieniem rozliczalności na szczeblu UE w odniesieniu 
do środków publicznych przeznaczonych na realizację celów UE. Decydenci, parlamentarzyści, 
kontrolerzy unijni i krajowi, a także przedstawiciele ośrodków badawczych i środowiska akademickiego 
przeanalizowali obecne mechanizmy rozliczalności UE i przedstawili krytyczne uwagi na temat tego, w 
jaki sposób mechanizmy te mogą rozwijać się w nadchodzących latach. Aby zapewnić opinii publicznej 
lepsze informacje na temat wyników osiągniętych w toku realizacji polityki i programów unijnych, 
niezbędna jest ściślejsza współpraca pomiędzy rządzącymi, parlamentami i kontrolerami na poziomie 
unijnym i krajowym. 

– Skuteczny nadzór demokratyczny idzie w parze z efektywną kontrolą publiczną. Przyczyniają się one do 
większej legitymacji, uwidaczniając obywatelom UE postęp, jaki zachodzi na przykład w zakresie poprawy 
stanu gospodarki, zwiększania szans na zatrudnienie, wzmacniania bezpieczeństwa na granicach Unii lub w 
zakresie ochrony środowiska, a także ukazując jego koszt – stwierdził prezes Trybunału Vítor Caldeira. – W 
tym celu należy zapewnić właściwe mechanizmy rozliczalności na poziomie unijnym i krajowym. 

– Wiele mechanizmów rozliczalności w UE jest określonych w Traktatach i unijnym prawodawstwie. Nie 
zmienią się one z dnia na dzień – oświadczył Kevin Cardiff, członek Trybunału odpowiedzialny za przegląd 
horyzontalny i przewodniczący konferencji. – Jednakże celem opracowanego przez Trybunał przeglądu 
horyzontalnego oraz dzisiejszej konferencji jest rozpoczęcie dyskusji na temat tego, jakie zmiany są 
potrzebne i jak można wprowadzić je w życie. 

Z zadowoleniem przyjmuję gruntowną analizę, jaką przeprowadził Europejski Trybunał Obrachunkowy w 
przeglądzie horyzontalnym, w której słusznie podkreślono potrzebę większej jasności przepisów i zakresów 
odpowiedzialności na różnych poziomach – powiedział wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Olli Rehn. – Mechanizmy międzyrządowe na poziomie UE, takie jak Europejski Mechanizm Stabilności, 
powinny stać się częścią struktur wspólnotowych i wejść w zakres kompetencji kontrolerów unijnych. 

Jestem wdzięczna kontrolerom Trybunału za to, że pokazali nam, jak złożony stał się system UE  – 
podsumowała Ingeborg Grässle, przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego. 
Chciałabym was zapewnić, że dzisiejsze przesłanie nie pójdzie w zapomnienie, lecz dla nas, pracowników 
Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu, będzie inspiracją do przemyśleń. Chciałabym także wezwać 
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wszystkie instytucje unijne do działań na rzecz rozliczalności. 

 

Informacje dla redaktorów: 

Z racji swojej funkcji strażnika interesów finansowych obywateli UE Trybunał Obrachunkowy działa na rzecz 
zapewniania i zwiększania rozliczalności wydatków unijnych. 

Unijni kontrolerzy dokonali niedawno przeglądu mechanizmów rozliczalności i kontroli publicznej UE i 
zidentyfikowali związane z nimi luki, wyzwania i przypadki nakładania się funkcji. Konferencja stanowiła 
platformę debaty pomiędzy posłami do Parlamentu Europejskiego, Komisją Europejską, Europejskim 
Trybunałem Obrachunkowym, Europejskim Bankiem Centralnym, Europejskim Bankiem Inwestycyjnym, 
Europejskim Mechanizmem Stabilności, krajowymi organami kontroli i środowiskiem akademickim na 
temat tego, w jaki sposób, w odpowiedzi na postępującą integrację gospodarczą, budżetową i walutową, 
mechanizmy te powinny być rozwijane. Rozmowy dotyczyły przede wszystkim rozliczalności w ramach UE, 
zwłaszcza w odniesieniu do banków centralnych i organów nadzoru, jak również kryzysu i struktur 
powstałych w jego następstwie, lewarowania funduszy unijnych z wykorzystaniem źródeł zewnętrznych 
oraz położenia większego nacisku na wyniki UE. 

Na konferencji omówiono luki, przypadki nakładania się funkcji i wyzwania, jakie mogą zaistnieć na 
poziomie UE i państw członkowskich, zidentyfikowane i przedstawione przez Trybunał Obrachunkowy w 
niedawno opublikowanym przeglądzie horyzontalnym dotyczącym mechanizmów rozliczalności i kontroli 
publicznej UE. Na potrzeby pierwszego przeglądu horyzontalnego Trybunał przedstawił model 
rozliczalności oparty na sześciu elementach:  

1) jasno określonych rolach i zakresach odpowiedzialności, 
2) zapewnieniu publicznego oświadczenia skierowanego do opinii publicznej co do realizacji celów polityki 
unijnej, 
3) sprawowanym przez parlamenty nadzorze demokratycznym, 
4) utworzeniu mechanizmów informacji zwrotnej w celu zapewnienia postępów w czasie, 
5) udzieleniu niezależnym kontrolerom zewnętrznym organów UE silnego mandatu w zakresie weryfikacji 
rozliczeń i wykonania zadań, 
6) ustanowieniu stosownych przepisów w zakresie wdrażania zaleceń pokontrolnych i podejmowania 
działań następczych. 

Prelegenci: 
Christopher Bovis, University of Hull  
Vítor Caldeira, Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Manfred Kraff, Komisja Europejska, Dyrekcja Generalna ds. Budżetu 
Kevin Cardiff, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Ingeborg Grässle, przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego 
Mark Hallerberg, Hertie School of Governance 
Kalin Anev Janse, Europejski Mechanizm Stabilności 
Brigid Laffan, Europejski Instytut Uniwersytecki 
Neven Mates, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Gay Mitchell, były poseł do Parlamentu Europejskiego 
Gilles Noblet, Europejski Bank Centralny 
Claes Norgren, przedstawiciel najwyższego organu kontroli Szwecji 
Henrik Otbo, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
Olli Rehn, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego 
Jacques Sciberras, kontroler w Europejskim Trybunale Obrachunkowym 
Julie Smith, Cambridge University 
Igor Šoltes, wiceprzewodniczący Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego 
Jonathan Taylor, Europejski Bank Inwestycyjny 
Gijs de Vries, St Antony's College Oxford, były członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
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W listopadzie 2014 r. Trybunał opublikuje drugi przegląd horyzontalny, w którym kontrolerzy UE zamierzają 
zidentyfikować zagrożenia dla zarządzania finansowego budżetem UE. Przeglądy horyzontalne 
Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, podobnie jak jego sprawozdania roczne, sprawozdania 
specjalne i opinie, przyczyniają się do poprawy funkcjonowania Unii Europejskiej.  

Wyniki konferencji, a także wypowiedzi i referaty prelegentów, są dostępne na stronie Trybunału 
eca.europa.eu. Krótki film na temat przeglądu horyzontalnego jest dostępny pod następującym adresem 
internetowym: https://www.youtube.com/watch?v=ozAOxSpdDec&feature=youtu.be.  

 

 


