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Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni członkowie Komisji!  

Szanowni Państwo! 

Pragnę podziękować Panu Przewodniczącemu oraz Komisji za zaproszenie.  

Dziś mam zaszczyt przedstawić Państwu program prac Trybunału na 2014 r. W trakcie prac nad tym 
programem, który określa nasze priorytety i zakres prac na bieżący rok, wielce pomocna dla 
członków Trybunału była bliska współpraca z posłami do Parlamentu Europejskiego, zwłaszcza 
z członkami Komisji Kontroli Budżetowej. 

Działając wspólnie, nasze instytucje odgrywają zasadniczą, a jednocześnie wzajemnie uzupełniającą 
się rolę w zapewnianiu obywatelom skutecznej rozliczalności w odniesieniu do środków publicznych 
przeznaczonych na realizację celów UE. 

Podczas wyboru zadań ujętych w programie prac na bieżący rok kluczowe znaczenie miał 
strategiczny cel obrany przez Trybunał na lata 2013-2017, aby w maksymalnym stopniu przyczyniać 
się do poprawy rozliczalności UE.  

Mając na względzie ten cel, staraliśmy się uwzględnić w naszym programie prac ustalenia będące 
owocem współpracy z Parlamentem Europejskim i Radą.  

Za jedną z kluczowych kwestii Trybunał uznaje położenie większego nacisku na kontrole zagadnień 
związanych z efektywnością. Oznacza to jednocześnie, że konieczne będą działania w celu 
zwiększenia naszych zdolności przeprowadzania kontroli wykonania zadań. 

W związku z tym chciałbym nie tylko przedstawić pokrótce sprawozdania, jakie zamierzamy 
opracować w tym roku, ale również zwrócić uwagę na szereg inicjatyw mających na celu rozwój 
praktyk Trybunału w zakresie kontroli wykonania zadań. W szczególności chciałbym przedstawić 
wyniki międzynarodowej oceny partnerskiej z 2013 r., która zostanie opublikowana w dniu 
dzisiejszym.  

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni członkowie Komisji! 

W 2014 r. Trybunał zamierza opublikować: 

- sprawozdania roczne dotyczące wykonania budżetu UE oraz Europejskich Funduszy 

Rozwoju,  

- 51 specjalnych sprawozdań rocznych dotyczących agencji i innych organów, 

- 24 sprawozdania specjalne poświęcone głównie kwestiom związanym z efektywnością, 

- osobne sprawozdanie dotyczące działań następczych podjętych w wyniku wcześniejszych 

sprawozdań specjalnych.  
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Zgodnie z przyjętą strategią Trybunał zamierza również opublikować wyniki dwóch przeglądów 
horyzontalnych – na temat obszarów najwyższego ryzyka w dziedzinie zarządzania finansami UE oraz 
na temat deficytów w rozliczalności i kontroli UE.  

Jeśli chodzi o sprawozdanie roczne dotyczące wykonania budżetu UE za 2013 r., Trybunał zamierza 
zapewnić ciągłość i wysoki stopień porównywalności ze sprawozdaniem rocznym za rok poprzedni 
oraz przedstawić więcej informacji na temat wieloletniego okresu programowania 2007-2013. 
Trybunał nie przewiduje żadnych zmian w metodyce, o których należałoby wspomnieć w tym 
miejscu.  

Chciałbym jednak powiadomić Komisję, że Trybunał rozważa obecnie potencjalny wpływ ram 
finansowych na lata 2014-2020 i towarzyszących im zmian w zarządzaniu finansami UE na kontrole 
do celów poświadczenia wiarygodności oraz na sprawozdania roczne za 2014 r. i za lata kolejne. 

Jeśli chodzi o sprawozdania specjalne, w 2014 r. Trybunał zamierza przeprowadzić kontrole 
wykonania zadań dotyczące zagadnień ze wszystkich działów ram finansowych. Aby zilustrować 
zakres tematyczny kontroli, pozwolę sobie przytoczyć po jednym przykładzie z każdego obszaru 
wydatkowania. 

W obszarze inteligentnego wzrostu gospodarczego sprzyjającego włączeniu społecznemu 
opublikujemy sprawozdanie specjalne mające na celu ocenę, czy w ramach projektów 
inwestycyjnych w zakresie wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych, współfinansowanych 
z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności, osiągnięto dobre rezultaty.  

W dziale Trwały wzrost: zasoby naturalne przygotowane zostanie sprawozdanie specjalne na temat 
włączenia celów polityki wodnej UE do wspólnej polityki rolnej. 

W dziale Globalny wymiar Europy Trybunał opublikuje sprawozdanie specjalne dotyczące 
skutecznego zarządzania Europejską Służbą Działań Zewnętrznych. 

W dziale Administracja, na wniosek Parlamentu, Trybunał przeanalizuje potencjalne oszczędności 
wynikające z utrzymania tylko jednej siedziby Parlamentu Europejskiego. 

W obszarze obywatelstwa i bezpieczeństwa Trybunał skontroluje z kolei skuteczność funkcjonowania 
Funduszu Granic Zewnętrznych. 

Pełny wykaz wszystkich sprawozdań specjalnych obejmujący szczegółowy opis celów kontroli 
przedstawiono w załączniku do programu prac. 

Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni członkowie Komisji! 

Zapewnienie skutecznej rozliczalności i kontroli w ramach zmieniających się zasad zarządzania 
finansami i gospodarką UE ma szczególne znaczenie dla naszych instytucji. 

W obliczu zmian zachodzących na poziomie unijnym Trybunał prowadzi obecnie kontrolę dotyczącą 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego, a ponadto powołał osobny zespół zadaniowy 
specjalizujący się w kontrolach w tym obszarze.  
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Składa się on z pracowników wszystkich działów Trybunału dysponujących odpowiednim 
doświadczeniem i fachową wiedzą, którzy przeszli specjalistyczne szkolenie. Wspomagać ich będzie 
ekspert wysokiej rangi w tej dziedzinie zatrudniony spoza Trybunału.  

Prace zespołu dotyczyć będą w pierwszej kolejności: 

- roli Komisji w realizacji programów pomocy makrofinansowej dla Węgier, Irlandii, Łotwy, 

Portugalii i Rumunii w ramach instrumentu wsparcia bilansu płatniczego i europejskiego 

mechanizmu stabilizacji finansowej; 

- pomocy makrofinansowej dla Grecji; 

- procedury nadmiernego deficytu.  

Za sprawą zadań podejmowanych w nowych obszarach, sprawozdań specjalnych poświęconych 
zagadnieniom ze wszystkich działów ram finansowych oraz sprawozdań rocznych Trybunał zamierza 
po raz kolejny dać Parlamentowi Europejskiemu, a w szczególności tej Komisji, należytą podstawę do 
wypełnienia jego głównych zadań w zakresie zapewnienia nadzoru publicznego nad działalnością UE 
w tym roku. 

Jednocześnie jesteśmy świadomi, że zarówno Parlament Europejski, jak i inni partnerzy oczekują, że 
rola Trybunału będzie w dalszym ciągu ewoluować. 

Trybunał z zadowoleniem przyjmuje zainteresowanie Parlamentu jego pracami, jak również 
stanowisko wyrażone w sprawozdaniu na temat przyszłej roli Trybunału, że wszelkie ewentualne 
dotyczące go reformy należy postrzegać w kontekście szerszego wyzwania, jakim jest poprawa 
rozliczalności UE. 

Trybunał jest gotów przedsięwziąć środki w obszarach wskazanych w sprawozdaniu Parlamentu 
Europejskiego, w których jest uprawniony do działania. Dotyczą one przede wszystkim jego 
działalności, stosunków z głównymi partnerami instytucjonalnymi oraz wykorzystania zasobów. 
W wielu przypadkach Trybunał podjął już odpowiednie inicjatywy w ramach realizacji strategii na lata 
2013-2017. 

Kontynuując prace w tym zakresie, Trybunał weźmie pod uwagę sugestie i obawy zawarte 
w sprawozdaniu Parlamentu Europejskiego. Przemawiając w tym miejscu w ubiegłym roku, 
przedstawiłem pokrótce niektóre z planowanych inicjatyw. Dziś pragnąłbym zaprezentować Państwu 
wyniki osiągnięte w ramach czterech z nich.  

Po pierwsze, Trybunał opracował nową procedurę planowania prac. Przewiduje ona coroczny 
przegląd polityki i obszarów ryzyka, który pozwoli w większym stopniu uwzględnić priorytety 
partnerów instytucjonalnych, w tym najważniejsze przekrojowe kwestie dotyczące zarządzania 
finansami.  

Po drugie, Trybunał przyjął strategię w zakresie komunikacji i kontaktów z partnerami 
instytucjonalnymi na rok 2013 i lata kolejne. Kwestią o kluczowym znaczeniu jest dalsze 
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wzmocnienie stosunków z głównymi partnerami instytucjonalnymi – Parlamentem Europejskim 
i Radą, tak aby program prac Trybunału lepiej odzwierciedlał priorytety legislacyjne i budżetowe.  

Członków Komisji Kontroli Budżetowej z pewnością zainteresuje fakt, że za usprawnienie kontaktów 
międzyinstytucjonalnych będzie odpowiadać specjalnie wyznaczony do tego członek Trybunału. 
Ponadto dążymy do skuteczniejszego informowania o wynikach naszych prac, w czym mają pomóc 
wciąż udoskonalane publikacje oraz ulepszone drogi kontaktu z mediami. 

Po trzecie, Trybunał podejmuje działania na rzecz usprawnienia swojej działalności. Końca dobiegły 
dwa istotne przeglądy wewnętrzne mające na celu usprawnienie procesów kontroli 
i sprawozdawczości oraz wskazanie sposobów zwiększenia wydajności i skuteczności w zakresie 
zarządzania przez Trybunał działaniami okołokontrolnymi. W wyniku tych przeglądów sformułowano 
szereg propozycji w celu zwiększenia zdolności reagowania Trybunału oraz zapewnienia lepszej 
terminowości sporządzanych przez niego sprawozdań. 

Po czwarte, równolegle do przeglądów wewnętrznych, Trybunał został poddany drugiej 
międzynarodowej zewnętrznej ocenie partnerskiej. Miała ona miejsce w 2013 r., a sprawozdanie 
z jej wynikami opublikowano w dniu dzisiejszym. Celem oceny partnerskiej było ulepszenie praktyk 
Trybunału w zakresie kontroli wykonania zadań oraz sprawdzenie, czy Trybunał zrealizował zalecenia 
będące efektem poprzedniej oceny. 

Została ona przeprowadzona przez wyśmienity zespół złożony z przedstawicieli Bundesrechnungshof 
z Niemiec, Cour des comptes z Francji oraz Riksrevisionen ze Szwecji. W tym miejscu chciałbym 
podziękować najwyższym organom kontroli za udostępnienie swoich pracowników, a członkom 
zespołu dokonującego oceny partnerskiej za ich cenną i wnikliwą pracę. 

Trybunał odnotowuje z zadowoleniem, że – jak wykazała ocena – systematycznie wdrażał on 
zalecenia będące efektem poprzedniej oceny partnerskiej, która miała miejsce w 2008 r., i podjął 
szereg działań, aby zwiększyć wydajność i skuteczność przeprowadzanych kontroli wykonania zadań.  

Trybunał przyjmuje również z zadowoleniem, że w ramach oceny stwierdzono, iż stopniowo 
opracowywał on standardy, podręczniki i wytyczne w zakresie kontroli wykonania zadań, 
przestrzegając ściśle międzynarodowych standardów w tej dziedzinie. Przychylamy się ponadto do 
stwierdzenia, że nasze strategiczne zaangażowanie na rzecz wzmocnienia rozliczalności UE stanowi 
niezbędny warunek, aby zyskać sobie uznanie jako ważny partner w skomplikowanej strukturze 
instytucji europejskich oraz aby zagwarantować, że nasze prace kontrolne będą niosły wartość 
dodaną.  

Trybunał docenia konstruktywne uwagi i zalecenia, które wskazują szanse i wyzwania na drodze do 
dalszego wzmocnienia naszej praktyki w zakresie kontroli wykonania zadań. Zalecenia w dużym 
stopniu potwierdzają wyniki wewnętrznych inicjatyw podjętych przez Trybunał oraz stanowią ich 
uzupełnienie.  

Poza potwierdzeniem konieczności usprawnienia procesu kontroli oraz uwzględnienia w większym 
stopniu oczekiwań partnerów instytucjonalnych Trybunału przy wyborze zadań kontrolnych, 
w ramach oceny zalecono, by Trybunał formułował bardziej praktyczne zalecenia, które powinny być 
wyraźnie skierowane do konkretnych organów na szczeblu UE lub krajowym, oraz by zweryfikował 
charakter i treść korespondencji z głównym podmiotem kontrolowanym, czyli Komisją.  
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Szanowny Panie Przewodniczący, szanowni członkowie Komisji! 

Trybunał dysponuje obecnie bardzo cennymi zaleceniami z trzech najważniejszych źródeł: 
z Parlamentu Europejskiego, który jest jego głównym partnerem instytucjonalnym, od innych 
najwyższych organów kontroli oraz od własnego kierownictwa i pracowników.  

Trybunał jest przekonany, że realizacja tych zaleceń w spójny sposób w okresie obowiązywania 
strategii zapewni właściwą podstawę przyszłego rozwoju naszej instytucji, a tym samym przyczyni się 
do zwiększenia roli, jaką Trybunał odgrywa wraz z innymi instytucjami UE, takimi jak Parlament 
Europejski, w realizacji wspólnego celu, jakim jest poprawa rozliczalności UE wobec jej obywateli. 

Bardzo dziękuję Państwu za uwagę. 
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