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Szanowny Panie Przewodniczący! 

Szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie Posłowie do Parlamentu Europejskiego! 

Szanowna Pani Wiceprzewodnicząca Komisji! 

To dla mnie zaszczyt móc przedstawić sprawozdania roczne Trybunału na posiedzeniu plenarnym 
Parlamentu Europejskiego. 

W tym roku prezentujemy je w wyjątkowo trudnym czasie. W imieniu całego Trybunału pragnę złożyć 
rodzinom ofiar niedawnych zamachów terrorystycznych w Paryżu najgłębsze wyrazy współczucia. Ci, 
którzy dopuszczają się ataku na wartości europejskie, występują w istocie przeciwko demokracji. 
Musimy wszyscy stanowczo się im przeciwstawić. 

Szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie Posłowie! 

Nadszedł moment, w którym solidarność europejska musi stanąć w obronie podstawowych wartości 
ludzkich zawartych w traktacie unijnym. Jest to również moment, w którym Unia Europejska i jej 
państwa członkowskie muszą stawić czoła innym poważnym wyzwaniom. Te wyzwania to:  

• tworzenie miejsc pracy i pobudzanie wzrostu gospodarczego,  

• zaspokojenie zapotrzebowania na energię przy równoczesnym spełnianiu celów klimatycznych,  

• zarządzanie kwestiami azylowymi i przepływem migracji. 

W opinii Trybunału, aby sprostać wyzwaniom, z którymi obecnie boryka się Europa, trzeba 
inwestować środki z budżetu unijnego w bardziej odpowiedni sposób i w krótszym czasie. Jak wynika 
z kontroli przeprowadzonych przez Trybunał w ostatnich latach, w tym celu konieczne jest przyjęcie 
całkiem nowego podejścia: 

• decydenci muszą lepiej dostosować budżet do długofalowych priorytetów strategicznych UE, 
a równocześnie w większym stopniu uwzględnić w nim ewentualne sytuacje kryzysowe, 

• ustawodawcy muszą zapewnić, by z programów wydatkowania jasno wynikało, jakie rezultaty 
mają zostać osiągnięte, a równocześnie jakie rodzaje ryzyka są do przyjęcia,  

• zarządzający finansami muszą zadbać o to, by środki wydawane były zgodnie z przepisami, 
a równocześnie by prowadziły do osiągnięcia zamierzonych rezultatów. 

Przyszłoroczny przegląd śródokresowy dotyczący wieloletnich ram finansowych stanowi istotną szansę 
na ponowne rozważenie priorytetów w zakresie wydatków i koncepcji niektórych programów. Do tego 
czasu należy jednak lepiej wykorzystywać już istniejące narzędzia.  

W sprawozdaniu rocznym Trybunału wskazano utrzymujące się od długiego czasu kwestie związane 
z zarządzaniem finansami, które wymagają rozwiązania. Zanim omówię je szczegółowo, chciałbym 
podkreślić z całą mocą, że sprawozdanie finansowe UE za 2014 r. zostało zaaprobowane. Uznawszy je 
za wiarygodne, Trybunał wydał w tym zakresie opinię bez zastrzeżeń.  

Równocześnie jednak chciałbym wymienić cztery obszary zarządzania finansami UE, którym należy 
poświęcić więcej uwagi. 

Po pierwsze, zbyt wiele środków wciąż nie jest wydatkowanych zgodnie z unijnymi przepisami 
finansowymi. W płatnościach utrzymuje się wysoki poziom błędu. W 2014 r. ogólny szacowany 
poziom błędu w płatnościach wyniósł 4,4%, przy czym od trzech lat utrzymuje się on na stałym 
poziomie. 
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W ostatnich latach Komisja i państwa członkowskie poczyniły postępy w zapobieganiu błędom i ich 
korygowaniu. Niemniej jednak, gdyby wykorzystano wszystkie dostępne informacje, można byłoby 
skorygować większą liczbę błędów. 

Z przeprowadzonej przez Trybunał analizy wynika, że możliwe jest również opracowanie koncepcji 
programów wydatkowania w taki sposób, by były one mniej narażone na błędy, w szczególności 
poprzez uproszczenie warunków i procedur związanych z płatnościami. 

Po drugie, w odniesieniu do kwestii wykonania budżetu należy podkreślić, że Unia musi lepiej 
inwestować swoje środki budżetowe. 

Trybunał stwierdził, że wieloletnie ramy finansowe mogłyby być w większym stopniu dostosowane do 
strategii UE – zarówno pod względem okresu ich trwania, jak i priorytetów. 

Trybunał zwraca również uwagę na fakt, że ogólne założenia i dążenia polityczne UE nie są 
przekładane na jasne cele na poziomie operacyjnym. Określenie tego rodzaju celów ma tymczasem 
zasadnicze znaczenie dla skutecznego zarządzania wynikami i prowadzenia sprawozdawczości na ten 
temat. 

Po trzecie, UE powinna rozwiązać problem nagromadzonych zaległości finansowych, także po to, by 
uwolnić środki i skierować je tam, gdzie są one najbardziej potrzebne.  

Niektóre państwa członkowskie mają bowiem trudności w absorpcji środków unijnych, które im 
przydzielono, a w ramach instrumentów finansowych utrzymuje się wysoki poziom niewykorzystanych 
środków. 

Ostatnim obszarem wymagającym uwagi jest zwiększenie przejrzystości, które niewątpliwie 
wpłynęłoby korzystnie na zarządzanie finansami UE. Kwestia ta stanowi podstawę zaufania ze strony 
obywateli. 

Trybunał zalecił Komisji działania, które powinna ona podjąć w celu zwiększenia przejrzystości. Mają 
one dotyczyć długoterminowego zapotrzebowania na przepływy pieniężne, błędów w płatnościach 
i dokonanych korekt oraz rezultatów uzyskiwanych dzięki wydatkom z budżetu UE. 

Niemniej jednak równie ważną kwestią jest zapewnienie przejrzystości w obszarach polityki unijnej, 
które nie są finansowane bezpośrednio z budżetu UE. Nowe sposoby finansowania polityk unijnych nie 
powinny prowadzić do tego, by kwestie ryzyka finansowego nie były objęte nadzorem publicznym 
i kontrolą publiczną.  

Szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie Posłowie! 

Podsumowując, UE musi lepiej inwestować swoje środki finansowe. Unia musi podjąć działania 
zapewniające:  

• lepsze dostosowanie inwestycji do priorytetów unijnych, 

• opracowanie prostszych przepisów prowadzących do uzyskiwania rezultatów, 

• bardziej skuteczne gospodarowanie zasobami. 

Wszystkie te działania łącznie stanowiłyby istotnie całkiem nowe podejście. 

Szanowny Panie Przewodniczący! Szanowne Panie Posłanki, szanowni Panowie Posłowie! 

Trybunał Obrachunkowy wspiera działania Parlamentu i innych instytucji europejskich w tym 
wyjątkowo trudnym czasie. 

Obrona demokracji i zapewnienie dobrostanu naszych obywateli w dużym stopniu obciąży nasze 
wspólne zasoby. 
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Głównym zadaniem Europejskiego Trybunału Obrachunkowego pozostanie wkład w zapewnianie 
optymalnego wykorzystania tych zasobów. 

Dziękuję Państwu za uwagę. 


