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Szanowna Pani Przewodnicząca! 

Szanowni członkowie Komisji! 

Pragnę podziękować Państwu za zaproszenie do przedstawienia programu prac Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego na 2016 r.  

Rok ten będzie czasem sprawdzianu dla Unii Europejskiej i jej instytucji. UE i państwa członkowskie 
stoją w obliczu poważnych, długofalowych wyzwań i kryzysów, między innymi w zakresie: 

• wzmocnienia gospodarki i zwiększenia zatrudnienia, 

• osiągnięcia nowych celów w zakresie zrównoważonego rozwoju i klimatu, jak również 

• zarządzania migracją oraz walki z terroryzmem. 

Niezmiernie istotne jest zatem, by UE jak najlepiej wykorzystywała ograniczone środki legislacyjne 
i budżetowe, jakimi dysponuje. Innymi słowy, kluczowe znaczenie dla UE ma obecnie lepsze ustalanie 
priorytetów i poprawa uzyskiwanych wyników, zwłaszcza w kontekście przeglądu unijnej strategii 
długoterminowej oraz wieloletnich ram finansowych. 

Sytuacja ta znalazła odzwierciedlenie w programie prac Trybunału na 2016 r., w którym 
wyszczególniono kontrole i sprawozdania planowane na ten rok. Oprócz wywiązania się z obowiązku 
sporządzenia ponad 50 sprawozdań rocznych Trybunał będzie w swych kontrolach nadal kładł duży 
nacisk na wykonanie zadań. 

Trybunał nie jest oczywiście w stanie przeprowadzić kontroli i sporządzić sprawozdań we wszystkich 
obszarach. Z tego względu zamierza się on skupić na tych dziedzinach, w których jego zdaniem może 
wnieść największą wartość dodaną. W tym celu Trybunał wyznacza priorytety, którymi kieruje się 
w swej działalności, w perspektywie dwóch do trzech lat.  

Priorytety te przekładają się na zagadnienia poruszane w sprawozdaniach rocznych, służą za punkt 
wyjścia przy wyborze nowych zadań prowadzących do wydania sprawozdań specjalnych, a także 
odzwierciedlają obszary, w których Trybunał zamierza w długofalowej perspektywie poszerzyć swą 
wiedzę i doświadczenie. 

Co roku priorytety podlegają aktualizacji, która jest dokonywana z uwzględnieniem zmian 
zachodzących w UE oraz potrzeb instytucji partnerskich Trybunału. W przygotowanie tegorocznego 
programu prac bardziej niż kiedykolwiek zaangażowane były komisje Parlamentu, za co pragnąłbym 
podziękować zarówno Komisji Kontroli Budżetowej, jak i Konferencji Przewodniczących Komisji. 

Mamy nadzieję, że taki dialog międzyinstytucjonalny stanie się od teraz trwałym elementem procesu 
planowania prac Trybunału.  

W naszej działalności dokładamy starań, by sporządzane przez nas publikacje miały jak największe 
znaczenie i były jak najbardziej przydatne. Takie podejście pozwala wskazać odpowiednie priorytety, 
wybrać stosowne obszary tematyczne oraz wyznaczyć zakres poszczególnych kontroli w taki sposób, 
by zapobiec rozbieżnościom oczekiwań.  

W październiku ubiegłego roku, w trakcie wizyty członków Komisji w siedzibie Trybunału, 
przedstawiłem nasze priorytety na 2016 r. Dziś pragnąłbym wspomnieć o kilku konkretnych 
kontrolach, jakie zamierzamy rozpocząć w 2016 r. w kontekście tych priorytetów. 

Jak wspomniałem już na początku, poprawa sytuacji gospodarczej i tworzenie nowych miejsc pracy 
mają nadal priorytetowe znaczenie dla UE. 

W minionych latach Trybunał skupiał się na kontroli działań na rzecz zwiększenia zatrudnienia ludzi 
młodych. W ramach kolejnego punktu porządku obrad Iliana Iwanowa, członek Trybunału, przedstawi 
najnowsze sprawozdanie specjalne w tej kwestii. 
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W 2016 r. Trybunał skieruje swoją uwagę na działania podejmowane w celu poprawy sytuacji 
gospodarczej poprzez wzmocnienie rynku wewnętrznego, w tym inicjatywy w zakresie agendy 
cyfrowej Komisji. 

W szczególności Trybunał zamierza przystąpić do kontroli wsparcia na rzecz mobilności pracowników, 
szybkiej infrastruktury szerokopasmowej oraz sieci drogowych i kolejowych, jak również inicjatyw 
mających na celu zniesienie przeszkód na jednolitym rynku oraz ulepszenie regulacji usług 
finansowych. 

Warunkiem rozwoju gospodarki europejskiej jest zapewnienie należytego zarządzania finansami 
i gospodarką. Kwestia ta będzie w dalszym ciągu stanowić jeden z priorytetów w ramach naszych 
kontroli.  

W 2016 r., na podstawie kontroli rozpoczętych w ubiegłym roku, Trybunał planuje opublikować 
sprawozdania na temat pomocy finansowej dla państw członkowskich, procedury nadmiernego 
deficytu oraz unijnego nadzoru nad agencjami ratingowymi. 

Ponadto zamierza on po raz pierwszy przeprowadzić kontrolę dotyczącą nowego Jednolitego 
Mechanizmu Nadzorczego oraz jednolitego mechanizmu restrukturyzacji i uporządkowanej likwidacji, 
a także przystąpić do oceny pierwszych pięciu lat funkcjonowania europejskiego semestru. 

Obszarem priorytetowym jest też nadal polityka energetyczna. W 2015 r. Trybunał wydał 
sprawozdanie na temat wewnętrznego rynku energii oraz bezpieczeństwa dostaw energii. W tym 
roku nacisk położony zostanie na energię i klimat – zagadnienia, na temat których Trybunał planuje 
sporządzić przegląd horyzontalny.  

Osiągnięcie celów klimatycznych ma istotne konsekwencje w wielu tradycyjnych obszarach polityki 
UE, w których wydatkowane są środki unijne. W 2016 r. Trybunał zamierza przedstawić sprawozdanie 
dotyczące ogólnego zobowiązania, by przeznaczyć 20% budżetu UE na działania na rzecz klimatu. 
Przyjrzy się również bliżej polityce w zakresie biopaliw, praktykom rolniczym oraz wsparciu na rzecz 
energii ze źródeł odnawialnych na obszarach wiejskich. 

Oprócz tego nowym priorytetem w ramach prac kontrolnych na 2016 r. będzie azyl, migracja 
i bezpieczeństwo.  

Jak Komisja zdaje sobie sprawę, Trybunał jest obecnie w toku kontrolowania wydatków na migrację 
w krajach w południowym regionie Morza Śródziemnego i krajach wschodniego sąsiedztwa. Uwagi 
wstępne znajdują się aktualnie na etapie procedury kontradyktoryjnej  

i, mając na względzie duże zainteresowanie tym tematem ze strony Komisji, zostaną sfinalizowane 
najszybciej, jak to tylko możliwe. 

Od momentu rozpoczęcia tej kontroli w 2014 r. UE przyjęła bezprecedensową liczbę uchodźców, 
z których wielu ubiega się o azyl. UE i państwa członkowskie podjęły już kroki, by rozwiązać ten kryzys, 
a na ten rok planowane są kolejne działania. 

Z tego względu jeszcze w tym roku Trybunał planuje przystąpić do nowej kontroli, która będzie 
dotyczyć działań podjętych przez Komisję w odpowiedzi na kryzys uchodźczy. Trybunał będzie się 
posiłkował wiedzą na temat polityki UE w tym obszarze zdobytą w ramach wspomnianej kontroli 
dotyczącej migracji. 

W 2016 r. zamierzamy również rozpocząć kontrole dotyczące narzędzi ochrony przed terroryzmem, 
działań mających zapobiegać handlowi ludźmi oraz pomocy dla krajów takich jak Tunezja czy 
Republika Środkowoafrykańska, skąd mogą napływać migranci i osoby ubiegające się o azyl.  

Podobnie jak w poprzednich latach Trybunał planuje przystąpić do prac nad szeregiem sprawozdań 
specjalnych poświęconych kwestiom dotyczącym głównych instrumentów koordynowania i realizacji 
polityki UE, takich jak strategia UE, główne programy wydatkowania oraz agencje i inne organy. 
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Jeśli chodzi o programy wydatkowania, Trybunał przeanalizuje kwestię absorpcji środków UE, wybór 
projektów oraz korekty finansowe w obszarze polityki spójności, jak również system płatności 
podstawowej w rolnictwie. 

Jeśli chodzi o podmioty UE, Trybunał zamierza ocenić funkcjonowanie Agencji Wykonawczej ds. 
Innowacyjności i Sieci oraz wyniki osiągnięte w ramach wspólnych inicjatyw technologicznych 
w dziedzinie badan naukowych. Planowany jest także przegląd dotyczący Europejskiego Trybunału 
Sprawiedliwości. 

Priorytety Trybunału zostaną również uwzględnione w pracach kontrolnych leżących u podstaw 
sprawozdań rocznych.  

Nadchodzące sprawozdanie roczne z wykonania budżetu UE będzie zawierać nowy rozdział dotyczący 
działu wieloletnich ram finansowych „Bezpieczeństwo i obywatelstwo”. 

W sprawozdaniu rocznym Trybunał w dalszym ciągu będzie zwracał uwagę na kwestie wykonania 
zadań. W rozdziale „Budżet UE a uzyskiwane rezultaty” przedstawione zostaną informacje na temat 
przeprowadzonego przez Komisję śródokresowego przeglądu strategii „Europa 2020” oraz stopnia, 
w jakim program „Horyzont 2020” jest zorientowany na wyniki i przyczynia się do osiągnięcia celów tej 
strategii. 

W odnośnych rozdziałach sprawozdania po raz kolejny omówione zostaną również problemy 
dotyczące wykonania zadań stwierdzone w trakcie kontroli płatności w ramach zarządzania 
dzielonego. 

Trybunał przeanalizuje także rozwój sytuacji w zakresie absorpcji środków unijnych oraz wykorzystania 
instrumentów finansowych, które to kwestie poruszono w ubiegłym roku w rozdziale dotyczącym 
zarządzania budżetem i finansami UE. 

Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni członkowie Komisji! 

Jak Komisja Europejska trafnie zauważyła w swoim programie prac na 2016 r., w UE nadszedł czas na 
wyjście poza rutynowe działania. Trybunał również doskonale zdaje sobie z tego sprawę.  

Jak dotąd omówiłem priorytety Trybunału w dziedzinie kontroli na 2016 r. Teraz chciałbym 
opowiedzieć w kilku słowach, jakie działania Trybunał podejmuje w celu usprawnienia swojego 
funkcjonowania jako instytucja. 

W 2016 r. czekają nas istotne zmiany wynikające z realizacji reform przewidzianych w strategii 
Trybunału na lata 2013-2017. 

Z początkiem stycznia wszedł w życie nowy model zakładający organizację pracy w Trybunale wokół 
konkretnych zadań. Jesteśmy przekonani, że dzięki niemu w nadchodzących latach Trybunał będzie 
w stanie w sposób prostszy i bardziej elastyczny wykonywać swoje zadania i zarządzać zasobami. 

Wierzę w szczególności, że takie podejście ułatwi przyjmowanie sprawozdań specjalnych, nad którymi 
prace rozpoczną się w 2016 r., zasadniczo w terminie 13 miesięcy, jak przewidziano to 
w rozporządzeniu finansowym. 

Szczegółowe informacje na temat postępów we wdrażaniu strategii Trybunału oraz zaleceń 
sformułowanych w toku oceny partnerskiej i przez Parlament zostaną przedstawione w rocznym 
sprawozdaniu z działalności za 2015 r. 

Szanowna Pani Przewodnicząca, szanowni członkowie Komisji! 

To trudne czasy dla Unii Europejskiej. Aby sprostać ogromnym wyzwaniom, jakie przed nami stoją, 
instytucje unijne muszą ze sobą współpracować, wykorzystując w jak najlepszy sposób przyznane im 
uprawnienia i zasoby.  



   

5 

W 2016 r. Europejski Trybunał Obrachunkowy zamierza włączyć się we wspólne działania w tym 
obszarze, realizując program prac, który miałem zaszczyt przedstawić Państwu na dzisiejszym 
spotkaniu. 

Dziękuję za uwagę. 


