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GLOSARIUSZ I WYKAZ SKRÓTÓW 

Międzynarodowa Organizacja Najwyższych Organów Kontroli (INTOSAI) to ogólnoświatowa 

organizacja branżowa zrzeszająca organy prowadzące kontrole zewnętrzne sektora instytucji 

rządowych i samorządowych. INTOSAI zapewnia najwyższym organizacjom kontroli ramy 

instytucjonalne, tak aby wspierać rozwijanie i przekazywanie wiedzy, usprawniać kontrole 

sektora instytucji rządowych i samorządowych na całym świecie, zwiększać zdolności 

specjalistyczne oraz wzmacniać pozycję i oddziaływanie organizacji należących do INTOSAI 

w ich państwach macierzystych. 

Międzynarodowe instytucje finansowe oznaczają grupę instytucji finansowych obejmującą 

Bank Światowy, regionalne banki rozwoju i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Instytucje 

te są odpowiedzialne za uruchamianie środków publicznych w najlepszym interesie 

obywateli i stanowią największe źródło finansowania na rzecz rozwoju na świecie. 

Międzynarodowe standardy kontroli są określane przez szereg publicznych i branżowych 

organów ustanawiających standardy i obejmują m.in. Międzynarodowe Standardy Rewizji 

Finansowej (MSFR) wydane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej 

i Usług Atestacyjnych (IAASB) czy Międzynarodowe Standardy Najwyższych Organów 

Kontroli (ISSAI) wydane przez Międzynarodową Organizację Najwyższych Organów Kontroli 

(INTOSAI). 

Najwyższy organ kontroli oznacza organ krajowy odpowiedzialny za kontrolowanie 

dochodów i wydatków rządowych i samorządowych. Zgodnie z definicją OECD najwyższy 

organ kontroli jest odpowiedzialny – wspólnie z organami ustawodawczymi i innymi 

organami nadzorczymi – za nadzorowanie i rozliczanie instytucji rządowych i samorządowych 

w zakresie wykorzystania środków publicznych. Poszczególne najwyższe organy kontroli 

działają w oparciu o zróżnicowane modele i rozwiązania instytucjonalne, jeśli chodzi o ich 

pozycję w stosunku do władzy ustawodawczej, wykonawczej i sądowniczej. W przypadku gdy 

funkcje w zakresie kontroli zewnętrznej sektora publicznego pełni większa liczba organów, 

najwyższy organ kontroli zazwyczaj wyróżnia się na tle pozostałych tym, że posiada 

najmocniejsze konstytucyjne gwarancje niezależności. 
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TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY UNII EUROPEJSKIEJ,  

uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE), w szczególności jego 

art. 287 ust. 4, w połączeniu z Traktatem ustanawiającym Europejską Wspólnotę Energii 

Atomowej, w szczególności jego art. 106a, 

uwzględniając Porozumienie ustanawiające Europejski Mechanizm Stabilności (EMS), 

uwzględniając wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego 

Funduszu Walutowego (zwany dalej „wnioskiem Komisji”)1, 

uwzględniając wniosek przewodniczącej Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu 

Europejskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. o wydanie opinii dotyczącej wniosku Komisji, 

otrzymany przez Europejski Trybunał Obrachunkowy dnia 23 czerwca 2018 r. (zob. 

załącznik I), 

Mając na uwadze, co następuje: 

a) Polityczna debata na temat przyszłych losów Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

(EMS) wciąż trwa. Niezależnie od dalszych decyzji w tej kwestii – czy EMS powinien 

w najbliższej przyszłości funkcjonować na zasadzie porozumienia międzyrządowego, czy 

też należałoby ustanowić Europejski Fundusz Walutowy (EFW) jako organ unijny – 

w obu przypadkach przed podjęciem jakichkolwiek reform należy wziąć pod uwagę 

istotny element, jakim są mechanizmy kontroli i rozliczalności. 

b) TFUE nie przewiduje możliwości wykorzystania instytucji unijnych do wspierania 

podmiotów utworzonych poza ramami prawnymi UE, takich jak EMS. Niemniej takie 

wykorzystanie instytucji UE na potrzeby wsparcia, w określonych okolicznościach, 

podmiotów pozaunijnych zostało usankcjonowane w prawie unijnym w orzeczeniu 

Trybunału Sprawiedliwości stanowiącym, że „w dziedzinach nieobjętych wyłączną 

kompetencją Unii państwa członkowskie mają prawo powierzyć instytucjom zadania 

                                                      

1 Wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu 
Walutowego (COM(2017) 827 final).  
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wykraczające poza zakres działania Unii […] pod warunkiem, że zadania te nie są 

sprzeczne z charakterem uprawnień powierzonych tym instytucjom w traktatach UE 

i FUE”2.  

c) Zgodnie z art. 287 TFUE Trybunał Obrachunkowy jest organem kontrolnym dla 

wszystkich instytucji, organów lub jednostek organizacyjnych Unii, chyba że w akcie 

założycielskim danego podmiotu wykluczono taką kontrolę. 

d) Wniosek Komisji przewiduje ustanowienie Europejskiego Funduszu Walutowego jako 

organu UE3 i zakłada, że EFW będzie odpowiadał przed Parlamentem Europejskim 

i Radą4 oraz zostanie objęty kontrolą sądową Trybunału Sprawiedliwości. Motyw 64 

wniosku nie wyklucza wykonywania uprawnień kontrolnych przez Trybunał 

Obrachunkowy. We wniosku Komisji uznano zatem uprawnienia Trybunału 

przysługujące mu na mocy art. 287 ust. 1 TFUE, niemniej utrzymano jednocześnie 

obecną strukturę Rady Audytorów. 

e) Jeśli chodzi o pogłębianie unii gospodarczej i walutowej, Komisja opowiada się za 

rozwiązaniami opierającymi się „na [Traktatach], tak aby uniknąć rozbieżności 

w zakresie ram prawnych, co mogłoby osłabić Unię i zakwestionować ogromne 

znaczenie prawa UE w dynamice integracji”5. Dodaje również, że „międzyrządowe 

rozwiązania powinny zatem być brane pod uwagę tylko wyjątkowo i tymczasowo” oraz 

że „powinny one […] zostać starannie opracowane, tak by spełniały wymogi prawa 

i zarządzania UE i nie stwarzały nowych problemów w zakresie rozliczalności”6. 

                                                      

2 Sprawa C-370/12, Thomas Pringle przeciwko Government of Ireland i in., Trybunał 
Sprawiedliwości UE, 27 listopada 2012 r., pkt 158.  

3 Wniosek Komisji, motyw 17. 

4 Wniosek Komisji, art. 5.  

5 Komunikat „Plan działania na rzecz pogłębionej i rzeczywistej unii gospodarczej i walutowej – 
Otwarcie debaty europejskiej” (COM(2012) 777 final), s. 16.  

6 Tamże.  
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W przeglądzie horyzontalnym dotyczącym rozliczalności i luk w kontrolach7 oraz 

niedawno opublikowanym dokumencie analitycznym na temat wieloletnich ram 

finansowych8 Trybunał Obrachunkowy podzielił ten pogląd i podkreślił, że UE i państwa 

członkowskie powinny w miarę możliwości unikać łączenia różnych rozwiązań 

w obszarze kontroli. 

f) Ani EMS, ani proponowany EFW nie są finansowane bezpośrednio z budżetu UE. 

Ponieważ to państwa członkowskie zapewniają bezpośrednio wkłady kapitałowe na 

rzecz EMS i EFW, instrumenty te nie są objęte przepisami dotyczącymi rozliczalności, 

kontroli i sprawozdawczości finansowej zawartymi w rozporządzeniu finansowym9, co 

oznacza, że kwestie te należałoby uwzględnić w akcie założycielskim nowego organu. 

g) Uprawnienia kontrolne powinny obejmować wszystkie wymiary kontroli publicznej: 

kontrolę finansową, kontrolę zgodności i kontrolę wykonania zadań. Ponadto winny one 

uwzględniać wszelkie zabezpieczenia konieczne do zagwarantowania, że takie 

uprawnienia kontrolne mogą być wykonywane w odniesieniu do wszystkich 

zaangażowanych stron uczestniczących w wykorzystaniu środków publicznych, tak aby 

kontrolerzy mogli pełnić powierzone im funkcje w sposób skuteczny. 

h) Wszyscy kontrolerzy zewnętrzni wyznaczeni do przeprowadzania kontroli środków 

publicznych powinni stosować się do międzynarodowych standardów kontroli. 

PRZYJMUJE NASTĘPUJĄCĄ OPINIĘ:  

                                                      

7 Zob. dokument Trybunału pt. „Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli 
publicznej UE: luki, nakładanie się funkcji i wyzwania”, pkt 84.  

8 Dokument analityczny Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021-2027], pkt 34.  

9 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE, Euratom) 2018/1046 z dnia 18 lipca 
2018 r. w sprawie zasad finansowych mających zastosowanie do budżetu ogólnego Unii, 
zmieniające rozporządzenia (UE) nr 1296/2013, (UE) nr 1301/2013, (UE) nr 1303/2013, (UE) 
nr 1304/2013, (UE) nr 1309/2013, (UE) nr 1316/2013, (UE) nr 223/2014 i (UE) nr 283/2014 oraz 
decyzję nr 541/2014/UE, a także uchylające rozporządzenie (UE, Euratom) nr 966/2012 
(Dz.U. L 193 z 30.7.2018, s. 1). 
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WSTĘP 

1. Europejski Mechanizm Stabilności ustanowiono w 2012 r. Zadaniem EMS jest 

zapewnienie wsparcia finansowego państwom strefy euro doświadczającym poważnych 

problemów finansowych lub zagrożonych wystąpieniem takich problemów. Pomocy takiej 

udziela się jedynie wówczas, gdy okaże się ona konieczna dla zabezpieczenia stabilności 

finansowej całej strefy euro oraz państw uczestniczących w EMS10. EMS jest organizacją 

międzyrządową ustanowioną na mocy porozumienia między państwami członkowskimi 

strefy euro.  

2. Przychody i wydatki EMS nie stanowią części budżetu UE, a wkłady kapitałowe pochodzą 

od państw uczestniczących w Mechanizmie. Uprawnienia decyzyjne powierzono Radzie 

Dyrektorów i Radzie Gubernatorów. W Radzie Dyrektorów zasiadają urzędnicy wyższego 

szczebla z ministerstw finansów, w Radzie Gubernatorów natomiast ministrowie finansów 

państw członkowskich strefy euro. Komisja i Europejski Bank Centralny posiadają status 

obserwatora w obu Radach, przy czym nie mają w nich prawa głosu. Europejski Mechanizm 

Stabilności ma siedzibę w Luksemburgu i z końcem 2017 r. zatrudniał 174 pracowników. 

Udzielił pożyczek na kwotę 273 mld euro pięciu państwom członkowskim i dysponuje 

niewykorzystanymi zdolnościami pożyczkowymi w kwocie 380 mld euro11. 

3. Od 2013 r. Parlament apelował o włączenie EMS do ram prawnych UE12. 

W sprawozdaniu pięciu przewodniczących z czerwca 2015 r. stwierdzono, że „kwestię 

zarządzania mechanizmem należy zatem w pełni uwzględnić w traktatach UE”13. 

                                                      

10 Art. 3 porozumienia ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności z 2012 r.  

11 Sprawozdanie roczne Europejskiego Mechanizmu Stabilności za 2017 r., 2018, s. 15.  

12 Ust. 11 rezolucji Parlamentu Europejskiego z dnia 12 czerwca 2013 r. w sprawie wzmocnienia 
europejskiej demokracji w przyszłej unii gospodarczej i walutowej (UGW). 

13 Jean-Claude Juncker w ścisłej współpracy z Donaldem Tuskiem, Jeroenem Dijsselbloemem, 
Mario Draghim i Martinem Schulzem, Sprawozdanie pięciu przewodniczących – dokończenie 
budowy europejskiej unii gospodarczej i walutowej, Komisja, 2015, s. 20.  
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4. W grudniu 2017 r. Komisja opublikowała komunikat pt. „Dalsze działania na rzecz 

dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej: plan działania”14. W ramach 

powiązanego pakietu legislacyjnego przedstawiła ona wniosek dotyczący rozporządzenia 

Rady w sprawie zastąpienia EMS Europejskim Funduszem Walutowym15 (zwany dalej 

„wnioskiem Komisji”), który to fundusz miałby zostać objętymi ramami prawnymi UE.  

5. Dnia 19 czerwca 2018 r. przewodnicząca Komisji Kontroli Budżetowej Parlamentu 

Europejskiego zwróciła się do Trybunału Obrachunkowego o wydanie opinii dotyczącej 

„najlepszego sposobu ukształtowania mechanizmów kontroli przyszłego Europejskiego 

Funduszu Walutowego”, w szczególności w odniesieniu do „wszelki[ch] przyszły[ch] luk 

w rozliczalności i [z myślą o] zapewnieniu odpowiednich rozwiązań w dziedzinie kontroli” 

(zob. załącznik I). 

6. Kolejnym bodźcem do wydania niniejszej opinii są wytyczne INTOSAI na rzecz dobrego 

zarządzania, w których stwierdza się, że „w przypadku gdy zakres działalności lub struktura 

określonej organizacji międzynarodowej zasadniczo się zmienia, należy starannie 

przeanalizować mechanizmy kontroli zewnętrznej i w razie potrzeby dokonać ich 

aktualizacji”16. 

7. W przeglądzie horyzontalnym Trybunału z 2014 r. dotyczącym mechanizmów 

rozliczalności i kontroli wskazano pewne kryteria, które można wykorzystać do oceny 

rozliczalności i kontroli publicznej17. Obejmują one czytelność informacji wymaganych do 

celów rozliczalności oraz uwzględnienie kontroli parlamentarnej bazującej na opinii z kontroli 

zewnętrznej. 

                                                      

14 Komunikat Komisji pt. „Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej 
i walutowej: plan działania” (COM(2017) 821 final).  

15 Wniosek Komisji. 

16 INTOSAI, wytyczne na rzecz dobrego zarządzania, „GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions” [GOV 9300 – Zasady dotyczące mechanizmów 
kontroli zewnętrznej w instytucjach międzynarodowych], 2016, zasada 1.3.  

17 Zob. dokument Trybunału pt. „Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli 
publicznej UE: luki, nakładanie się funkcji i wyzwania”, tabela 1, s. 13.  
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UWAGI OGÓLNE 

8. Zgodnie ze stanowiskiem Trybunału wyrażonym w dokumencie analitycznym18 z lipca 

2018 r. dotyczącym wniosku Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych sam cel 

wniosku Komisji, jakim jest osadzenie EMS w unijnych ramach prawnych, Trybunał ocenia 

pozytywnie. Politykę UE należy realizować na podstawie solidnych ram rozliczalności, 

z uwzględnieniem kontroli parlamentarnej opierającej się na opiniach z kontroli 

zewnętrznych. Ramy te powinny być w szerokim zakresie spójne w różnych obszarach 

polityki UE, przy czym należy unikać luk i nakładania się funkcji. Wniosek Komisji jest krokiem 

we właściwym kierunku w tym względzie. Niemniej pozostawia on pewne niejasności co do 

ról i uprawnień różnych zaangażowanych podmiotów kontrolnych oraz zawiera 

niedociągnięcia w łańcuchu rozliczalności i kontroli, którym należy zaradzić. 

9. W niniejszej opinii przedstawiono analizę Trybunału dotyczącą rozliczalności 

i powiązanych mechanizmów kontroli proponowanego Europejskiego Funduszu Walutowego 

jako organu UE. W pierwszej kolejności Trybunał dokonuje przeglądu mechanizmów 

obowiązujących w Europejskim Mechanizmie Stabilności, ponieważ wniosek Komisji zmierza 

do zachowania dużej części rozwiązań EMS w tej dziedzinie. Następnie Trybunał analizuje 

mechanizmy rozliczalności i kontroli EFW zaproponowane we wniosku Komisji i przedstawia 

zalecenia zmian, które są konieczne do zaradzenia stwierdzonym problemom. Odpowiedzi 

udzielone przez EMS i Radę Audytorów EMS przedstawiono odpowiednio 

w załącznikach II i III. 

10. Od czasu opublikowania wniosku przez Komisję unijni przywódcy przedstawili polityczną 

strategię reformy EMS, która ma przebiegać w dwóch etapach19. Na pierwszym etapie, do 

końca bieżącego roku, opracowane zostaną kluczowe elementy wzmocnionego EMS, w tym 

ewentualne dalsze kroki zmierzające do wzmocnienia roli Mechanizmu i zarządzania nim, tak 

                                                      

18 Dokument analityczny Trybunału pt. „The Commission’s proposal for the 2021-2027 
Multiannual Financial Framework” [Wniosek Komisji w sprawie wieloletnich ram finansowych 
na lata 2021-2027], pkt 34, ostatni podpunkt. 

19 Oświadczenie ze szczytu strefy euro z dnia 29 czerwca 2018 r., EURO 502/18. Pismo 
przewodniczącego Eurogrupy Mária Centena do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda 
Tuska z dnia 25 czerwca 2018 r. 
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aby uwzględnić część propozycji zawartych we wniosku Komisji z grudnia 2017 r., 

z zachowaniem międzyrządowego charakteru EMS. Na drugim etapie, w bardziej odległym 

terminie, państwa członkowskie EMS oraz UE mogą rozważyć włączenie EMS do unijnych 

ram prawnych. 

CZĘŚĆ I – EUROPEJSKI MECHANIZM STABILNOŚCI – KLUCZOWE WYZWANIA DOTYCZĄCE 

RAM ROZLICZALNOŚCI I KONTROLI 

11. Poniżej omówiono mechanizmy rozliczalności i kontroli stosowane obecnie w EMS. 

Europejski Mechanizm Stabilności jest międzynarodową instytucją finansową. W związku 

z tym istotne znaczenie dla EMS mają mechanizmy kontrolne przyjęte w innych 

międzynarodowych instytucjach finansowych, a także odpowiednie wytyczne INTOSAI 

dotyczące najlepszych praktyk. 

Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień kontrolnych wobec EMS, ale na wniosek 

może podjąć się wykonania takich uprawnień 

12. EMS ma obecnie pięcioosobową Radę Audytorów20. W Radzie zasiada dwóch członków 

mianowanych po wyznaczeniu przez najwyższe organy kontroli, dwóch członków 

wskazywanych przez przewodniczącego Rady Gubernatorów i jeden członek mianowany po 

wyznaczeniu przez Trybunał Obrachunkowy (przy czym osoba ta może zachować stanowisko 

w Radzie Audytorów nawet po tym, jak wygaśnie jej mandat członka Trybunału). Wszyscy 

członkowie Rady Audytorów mają obowiązek unikać konfliktu interesów i działać w sposób 

niezależny. Nie zwracają się o instrukcje do innych organów ani nie przyjmują takich 

instrukcji. 

13. Zgodnie z przyznanymi uprawnieniami Rada Audytorów „przeprowadza niezależne 

audyty […] [oraz] kontroluje ona sprawozdania finansowe EMS i sprawdza prawidłowość 

sprawozdań finansowych z działalności operacyjnej i bilansu” oraz „kontroluje prawidłowość, 

                                                      

20 Zasady regulujące funkcjonowanie Rady Audytorów EMS zawarto w art. 30 porozumienia 
ustanawiającego Europejski Mechanizm Stabilności oraz art. 24 regulaminu organizacyjnego 
EMS. Członków Rady Audytorów wyznacza Rada Gubernatorów na podstawie art. 30 ust. 1 
porozumienia i art. 24 ust. 1 regulaminu organizacyjnego. 
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zgodność, wykonanie zadań i zarządzanie ryzykiem przez EMS zgodnie z międzynarodowymi 

standardami rewizji finansowej”21. Rada korzysta obecnie ze wsparcia specjalistów 

praktyków w dziedzinie kontroli z szeregu najwyższych organów kontroli i z Trybunału 

Obrachunkowego, którzy w swoich pracach systematyczne stosują odpowiednie 

międzynarodowe standardy kontroli. 

14. Kadra zarządzająca EMS odpowiada zasadniczo przed Radą Gubernatorów. Obecnie 

EMS nie odpowiada formalnie przed Parlamentem Europejskim ani parlamentami 

narodowymi, choć dyrektor zarządzający Mechanizmu ma obowiązek stawić się przed 

Parlamentem Europejskim, jak i parlamentami narodowymi, jeśli zostanie wezwany. Rada 

Audytorów zasadniczo nie uczestniczy w tych przesłuchaniach, choć nic nie wyklucza takiego 

uczestnictwa, w tym nawet w przesłuchaniach przed parlamentami narodowymi. 

15. Trybunał Obrachunkowy nie posiada obecnie uprawnień kontrolnych wobec EMS. 

Nawet jeśli EMS miałby zachować międzyrządowy charakter, istnieją obszary, w których 

Trybunał mógłby odegrać pewną rolę w mechanizmach rozliczalności i kontroli. Orzecznictwo 

wskazuje, że państwa członkowskie mogą powierzyć Trybunałowi Obrachunkowemu zadania 

wykraczające poza zakres działania Unii pod następującymi warunkami:  

(i) obszary, w których państwa członkowskie powierzają uprawnienia Trybunałowi, nie 

wchodzą w zakres wyłącznych kompetencji UE22; 

(ii) zadania te są zgodne z TFUE; 

                                                      

21 Porozumienie ustanawiające EMS (art. 30 ust. 3-4) oraz regulamin organizacyjny EMS (art. 24 
ust. 4).  

22 W odniesieniu do EMS Trybunał Sprawiedliwości UE stwierdził, że działalność EMS wchodzi 
w zakres polityki gospodarczej, w której to dziedzinie Unii nie przysługują wyłączne kompetencje 
(zob. sprawa Pringle, pkt 160). 
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(iii) zadania te nie są sprzeczne z charakterem uprawnień powierzonych Trybunałowi 

Obrachunkowemu na mocy TUE i TFUE23; 

(iv) zadania te w mniemaniu Trybunału są odpowiednie, celowe i warte realizacji. 

16. Aby dostosować mechanizmy rozliczalności EMS do mechanizmów innych organów UE 

i ułatwić przygotowania do ewentualnego włączenia EMS do ram UE, EMS – w porozumieniu 

z Trybunałem Obrachunkowym – mógłby powierzyć Trybunałowi uprawnienia dotyczące 

niektórych aspektów kontroli zewnętrznej EMS, takich jak kontrola zgodności czy kontrola 

wykonania zadań. 

Kadencje członków Rady Audytorów są krótkie 

17. Członkowie Rady Audytorów pochodzą wyłącznie spoza instytucji i nie są wybierani 

spośród osób zasiadających w Radzie Dyrektorów. Podobne rozwiązanie przyjęto w innych 

międzynarodowych instytucjach finansowych, takich jak Europejski Bank Inwestycyjny 

i Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Dla porównania, w Azjatyckim Banku Rozwoju oraz 

Europejskim Banku Odbudowy i Rozwoju osoby zasiadające w komitecie audytu wybiera się 

z grona członków rady dyrektorów danej instytucji.  

18. Kadencje członków Rady Audytorów trwają trzy lata i są nieodnawialne. Rozpoczynają 

się i kończą niejednocześnie, tak że poszczególni członkowie zastępowani są w różnych 

terminach. Trzyletnia kadencja jest względnie krótka w porównaniu z innymi podobnymi 

instytucjami – przykładowo, nieodnawialna kadencja członków Komitetu Kontroli i Audytu 

EBI trwa sześć lat. Okres kadencji członków Rady Audytorów EMS mieści się na dolnym 

krańcu zakresu zalecanego w odpowiednich wytycznych INTOSAI na rzecz dobrego 

zarządzania, w których stwierdza się, że „w najlepszym wypadku osoby powinny być 

wyznaczane na okres co najmniej trzech do czterech lat, a maksymalnie sześciu”24. Oznacza 

                                                      

23 Przykładowo, do takiej sprzeczności doszłoby, gdyby zadania powierzone przez państwa 
członkowskie podważyłyby niezależność Trybunału lub gdyby Trybunałowi przyznano rolę 
zupełnie odmienną od roli przewidzianej na mocy prawa unijnego. 

24 INTOSAI, wytyczne na rzecz dobrego zarządzania, „GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions”, 2016, zasada 2.4.  
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to, że członkowie Rady Audytorów zasiadają wspólnie w Radzie jedynie przez krótki czas, co 

utrudnia zagwarantowanie ciągłości działań i podjęcie prac, które mogą niekiedy rozciągać 

się na wiele lat. Przyjęte rozwiązanie sprawia, że, przykładowo, wszyscy obecni członkowie 

Rady rozpoczęli swoje kadencje w ciągu 14 miesięcy począwszy od października 2015 r., 

a zatem cały skład poprzedniej Rady uległ wymianie w tym czasie. Wszelkie wydłużenie 

standardowej kadencji członków Rady wymagałoby zmiany art. 24 ust. 1 regulaminu 

organizacyjnego EMS i w konsekwencji zatwierdzenia przez Radę Gubernatorów. 

Zalecenie 1 

Aby zapewnić ciągłość działań Rady Audytorów, Rada Gubernatorów EMS powinna rozważyć zmianę 

art. 24 ust. 1 regulaminu organizacyjnego EMS, tak aby dopuścić wydłużenie kadencji członków Rady 

Audytorów lub – ewentualnie – zezwolić na sprawowanie funkcji przez dwie kadencje. 

Sprawozdawczość Rady Audytorów na temat ustaleń kontroli jest bardzo ograniczona 

19. Rada Audytorów wypełnia ciążący na niej obowiązek, by „[kontrolować] sprawozdania 

finansowe EMS i [sprawdzać] prawidłowość sprawozdań finansowych z działalności 

operacyjnej i bilansu”25 na dwa sposoby: za sprawą sprawozdania rocznego i w formie 

krótkiego oświadczenia przewodniczącego, towarzyszącego sprawozdaniu finansowemu 

EMS. Roczne sprawozdanie Rady jest skierowane do członków Rady Gubernatorów, którzy 

z kolei odpowiadają przed właściwymi parlamentami narodowymi jako przedstawiciele 

rządów. Sprawozdanie to gubernatorzy przekazują odnośnym parlamentom narodowym, 

a ponadto przesyła się je do wiadomości Parlamentu Europejskiego. 

20. Sprawozdanie roczne zawiera opis działalności Rady Audytorów i omówienie zagadnień, 

których dotyczyły przeprowadzone przez nią prace kontrolne. Niemniej w sprawozdaniu tym 

nie przedstawia się ustaleń kontroli ani zaleceń, w związku z czym nie znajdują się one 

                                                      

25 Art. 30 ust. 3-4 porozumienia ustanawiającego EMS. 
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w domenie publicznej2627. Praktyka Rady Audytorów jest niezgodna z zasadą określoną we 

właściwych wytycznych INTOSAI na rzecz dobrego zarządzania, w których stwierdza się, że 

sprawozdania z kontroli zewnętrznej powinny być upubliczniane, a odstępstw od tej reguły 

należy dokonywać w oparciu o jasne kryteria28.  

21. Innym ogólnodostępnym produktem Rady Audytorów jest krótkie oświadczenie 

dołączane do sprawozdania rocznego EMS, wraz ze sprawozdaniem finansowym 

i sprawozdaniem sporządzonym przez prywatną firmę audytorską. Rada Audytorów 

poinformowała Trybunał, że sporządza to oświadczenie po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

prywatnej firmy audytorskiej i dokonaniu jego przeglądu. Oświadczenie to zawiera 

odniesienie do uprawnień i działalności Rady Audytorów, a zamyka je następująca formuła: 

„Zgodnie z najlepszą posiadaną wiedzą Rada Audytorów stwierdza, że nie powzięła 

informacji o żadnych istotnych sprawach, które powstrzymywałyby Radę od wydania Radzie 

Gubernatorów zalecenia, by zatwierdzić sprawozdanie finansowe EMS za rok zakończony 

w dniu 31 grudnia 2017 r.”29. 

22. Brzmienie powyższej formuły stosowanej przez Radę Audytorów nie jest rozstrzygające 

i trudno orzec, czy Rada faktycznie zaleca zatwierdzenie sprawozdania finansowego30. 

                                                      

26 Rada Audytorów poinformowała Trybunał, że przedstawia ustalenia i zalecenia 
z przeprowadzonych kontroli kadrze zarządzającej EMS oraz komisji ds. ryzyka w Radzie 
Dyrektorów. Niemniej w ostatnim opublikowanym sprawozdaniu rocznym brak jest 
szczegółowych informacji na temat tej procedury. 

27 Rada Audytorów poinformowała Trybunał, że regularnie organizuje rozmowy z członkami 
wyższej kadry zarządzającej EMS na temat integralności i prawidłowości sprawozdania 
finansowego i powiązanych kontroli, przy czym w uzasadnionych przypadkach zwraca się 
o zmodyfikowanie projektu sprawozdania finansowego i wprowadzenie poprawek do ujawnień 
i informacji dodatkowych. 

28 INTOSAI, wytyczne na rzecz dobrego zarządzania, „GOV 9300 – Principles for External Audit 
Arrangements for International Institutions”, 2016, zasada 6.4: „Aby zwiększyć przejrzystość 
i rozliczalność, wszystkie sprawozdania z kontroli zewnętrznej przedstawiane organowi 
zarządzającemu powinny być publicznie udostępniane. Odstępstwa należy przyznawać 
w oparciu o jasne i stosowne kryteria dotyczące informacji niejawnych i poufnych”. 

29 Roczne sprawozdanie EMS za 2017 r., 2018, s. 115. 

30 Roczne sprawozdanie EMS za 2017 r., 2018, s. 111. Sprawozdanie dotyczące EMS sporządzone 
przez prywatną firmę audytorską jest jednoznaczne w tym względzie. W 2017 r. zawierało 
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Ponadto nawet jeśli Rada faktycznie wydaje takie zalecenie, formuła ta nie zawiera 

informacji na temat prawidłowości sprawozdań finansowych z działalności operacyjnej 

i bilansu, co jest wymagane na mocy porozumienia ustanawiającego EMS (zob. pkt 13).  

23. Sprawozdawczość Rady Audytorów EMS jest ponadto niezgodna z zasadą stwierdzającą, 

że kontroler zewnętrzny powinien wyrazić opinię na temat tego, „czy sprawozdanie 

finansowe zostało sporządzone we wszystkich istotnych aspektach zgodnie z właściwymi 

ramami sprawozdawczości finansowej”31.  

24. Tytułem porównania, specjalne sprawozdania roczne Trybunału co do zasady zawierają 

jednoznaczną opinię na temat sprawozdania finansowego kontrolowanego organu, która 

może mieć następujące brzmienie: „W opinii Trybunału płatności leżące u podstaw 

sprawozdania finansowego za przedmiotowy rok są legalne i prawidłowe we wszystkich 

istotnych aspektach”. 

25. Podobnie, sprawozdanie roczne Komitetu Kontroli i Audytu Europejskiego Banku 

Inwestycyjnego zawiera szczegółowe informacje na temat ustaleń kontroli, a także 

poświadczenie legalności i prawidłowości sprawozdania finansowego. Statut EBI jest jednak 

jednoznaczny w tym względzie i zobowiązuje Komitet Kontroli i Audytu do „[potwierdzenia], 

że dane finansowe […] dają rzetelny obraz sytuacji finansowej Banku”32. 

                                                      

następujące poświadczenie: „Naszym zdaniem załączone sprawozdanie finansowe prawdziwie 
i rzetelnie przedstawia sytuację finansową podmiotu”.  

31 INTOSAI, „ISSAI 200 – Fundamental Principles of Financial Auditing” [ISSAI 200 – Podstawowe 
zasady kontroli finansowej], 2013, pkt 16.  

32 Wersja skonsolidowana Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, protokół (nr 5) w sprawie 
statutu Europejskiego Banku Inwestycyjnego, art 12 ust. 3 (Dz.U. C 202 z 7.6.2016, s. 251).  
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Zalecenie 2 

Aby poprawić przejrzystość i zapewnić zewnętrznym zainteresowanym stronom większą jasność co 

do legalności i prawidłowości sprawozdania finansowego EMS: 

a) sprawozdanie Rady Audytorów powinno zawierać szczegółowe informacje na temat treści 

sprawozdań z kontroli i powiązanych ustaleń, przy czym należy ustanowić jednoznaczne kryteria 

wykluczania informacji poufnych i szczególnie chronionych;  

b) Rada Audytorów powinna jednoznacznie poświadczać prawidłowość sprawozdań finansowych 

z działalności operacyjnej i bilansu; 

c) Rada powinna przedstawiać ocenę, czy sprawozdanie finansowe EMS daje prawdziwy i rzetelny 

obraz sytuacji finansowej Mechanizmu. 

Ograniczony zakres kontroli i oceny wykonania zadań EMS 

26. Oficjalnie Radzie Audytorów przysługują szczegółowe uprawnienia w zakresie kontroli 

wykonania zadań33. Do tej pory przytłaczającą większość kontroli opisanych 

w sprawozdaniach Rady Audytorów stanowiły kontrole finansowe i kontrole zgodności, 

niemniej w ostatnich latach sprawozdania zawierają więcej informacji na temat wyników 

prac w zakresie kontroli wykonania zadań. 

27. Ponadto EMS nie posiada stałego – zewnętrznego lub wewnętrznego – mechanizmu 

oceny własnych strategii i programów. Niemniej w 2016 r. zlecono sporządzenie 

sprawozdania z oceny pomocy finansowej EMS, które opublikowano w 2017 r. Obejmowało 

                                                      

33 W art. 24 ust. 4 regulaminu EMS stwierdza się, że Rada Audytorów „kontroluje prawidłowość, 
zgodność, wykonanie zadań i zarządzanie ryzykiem przez EMS zgodnie z międzynarodowymi 
standardami rewizji finansowej”. INTOSAI „ISSAI 3000 – Standard for Performance Auditing” 
[ISSAI 3000 – Standardy kontroli wykonania zadań], pkt 17: „Kontrola wykonania zadań oznacza 
niezależne, obiektywne i wiarygodne badanie w celu ustalenia, czy publiczne przedsięwzięcia, 
systemy, operacje, programy, działania lub organizacje funkcjonują zgodnie z zasadami 
oszczędności, wydajności i skuteczności oraz czy są obszary, w których można wprowadzić 
ulepszenia”. 
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ono strategię udzielania pożyczek pięciu państwom objętym programem: Irlandii, Portugalii, 

Hiszpanii, Cyprowi i Grecji34. 

28. Tytułem porównania, w Międzynarodowym Funduszu Walutowym od 2001 r. działa 

Niezależne Biuro Oceny, które przeprowadza obiektywne i niezależne oceny w kwestiach 

istotnych dla zakresu działalności MFW. Azjatycki Bank Rozwoju oraz Europejski Bank 

Odbudowy i Rozwoju również posiadają wewnętrzne działy ds. oceny, choć działają one poza 

mechanizmami systematycznej sprawozdawczości. 

29. Jeśli Trybunał Obrachunkowy otrzymałby odpowiednie uprawnienia, byłby w stanie 

przeprowadzać kontrole wykonania zadań EMS. Miałyby one charakter równoległy lub 

uzupełniający względem innych mechanizmów oceny w ramach EMS, które mogą mieć inne 

cele i opierać się na odmiennych podejściach. Prawo dopuszcza możliwość, by Trybunał 

przeprowadzał takie kontrole EMS z myślą o poprawie ogólnej rozliczalności europejskich 

ram zarządzania gospodarczego. Zadanie to wpisywałoby się przy tym w bieżący program 

prac Trybunału, obejmujący ocenę wykonania zadań w odniesieniu do organów UE, których 

działalność uzupełnia działania Europejskiego Mechanizmu Stabilności. 

Zalecenie 3 

W celu usprawnienia kontroli i oceny wykonania zadań przez EMS:  

a) EMS powinien opracować wewnętrzny mechanizm oceny wykonania powierzonych mu zadań 

i upubliczniać sprawozdania na temat skuteczności tych zadań, zgodnie z praktyką podobnych 

instytucji; 

b) EMS mógłby powierzyć odpowiednie uprawnienia Trybunałowi Obrachunkowemu, co 

pozwoliłoby zaradzić stwierdzonym brakom w obszarze zewnętrznych kontroli wykonania zadań.  

                                                      

34 EMS, „EFSF/ESM Financial Assistance – Evaluation Report” [Wsparcie finansowe w ramach 
Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej / EMS – sprawozdanie z oceny], 2017. 
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CZĘŚĆ II – PROPONOWANY EUROPEJSKI FUNDUSZ WALUTOWY – KLUCZOWE WYZWANIA 

DOTYCZĄCE RAM ROZLICZALNOŚCI I KONTROLI 

30. W poniższej części omówiono szczegółowo wniosek Komisji w kontekście 

wspomnianego w pkt 5 wniosku przesłanego przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu 

Europejskiego.  

Proponowane zmiany w mechanizmach kontroli EMS  

31. Zgodnie z wnioskiem Komisji Europejski Fundusz Walutowy przejąłby zasadnicze cechy 

mechanizmu EMS w zakresie kontroli zewnętrznej (omówione w części I). We wniosku 

doprecyzowano rolę Rady Audytorów, po części przez uwzględnienie elementów 

obowiązującego regulaminu organizacyjnego EMS35. 

Rola Trybunału Obrachunkowego jako kontrolera zewnętrznego EFW nie została jasno 

określona 

32. Obecnie EMS odgrywa pewną rolę w udzielaniu pomocy stabilizacyjnej państwom 

członkowskim, ale nie w negocjowaniu politycznych warunków uzyskania pomocy finansowej 

w ramach programu. We wniosku Komisji przyznano tymczasem EFW większą rolę 

w opracowywaniu – we współpracy z Komisją i w porozumieniu z Europejskim Bankiem 

Centralnym – warunków uczestnictwa w programie36. 

33. Trybunał posiada pełne uprawnienia kontrolne w odniesieniu do zaangażowana Komisji 

w opracowywanie i wdrażanie polityki w takim przypadku, niemniej we wniosku nie 

wskazano, w jaki sposób Trybunał miałby wykonywać swoje uprawnienia wobec EFW 

                                                      

35 Art. 35 ust. 1 i 3 załącznika do wniosku Komisji. W szczególności wyjaśniono procedurę wyboru 
członków Rady i opisano proces wyłaniania przewodniczącego. Członkowie Rady Audytorów 
zostali zobowiązani do unikania konfliktu interesów. Ponadto w sposób bardziej czytelny 
zdefiniowano zakres zadań Rady Audytorów. Zgodnie z wnioskiem Rada ma kontrolować 
„prawidłowość, zgodność, wykonanie zadań i zarządzanie ryzykiem przez EFW zgodnie 
z międzynarodowymi standardami rewizji finansowej”.  

36 Art. 13 ust. 3 załącznika do wniosku Komisji.  
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w ramach proponowanego rozwiązania. Wyraźne określenie uprawnień pozwoliłoby w tym 

przypadku uniknąć ewentualnych nieporozumień co do roli Trybunału. 

34. Zgodnie z wnioskiem Komisji EFW zostałby włączony w unijne ramy prawne na 

podstawie art. 352 TFUE. Fundusz miałby zostać utworzony zgodnie z prawem unijnym jako 

organ Unii posiadający osobowość prawną37. W takim wypadku Trybunał posiadałby pełne 

uprawnienia kontrolne wobec EFW na podstawie art. 287 TFUE, który powierza Trybunałowi 

uprawnienia zewnętrznego kontrolera wszystkich instytucji, organów i jednostek 

organizacyjnych UE, chyba że w akcie założycielskim danego podmiotu wykluczono taką 

możliwość. Wniosek Komisji nie przewiduje takiego wykluczenia, a w motywie 64 wniosku 

uznaje się wprost uprawnienia kontrolne Trybunału przysługujące mu na mocy art. 287 

TFUE. Odesłanie do art. 287 TFUE jest równoznaczne z tym, że Trybunał byłby 

odpowiedzialny za przeprowadzanie kontroli finansowych, zgodności i wykonania zadań 

w odniesieniu do EFW.  

35. Niemniej wniosek Komisji wykazuje poważne niedociągnięcie w tym względzie, 

ponieważ roli Trybunału nie uściślono na poziomie operacyjnym. Wniosek wskazuje, że 

kontrole finansowe EFW mają przeprowadzać prywatni zewnętrzni biegli rewidenci z firm 

audytorskich cieszących się dobrą renomą międzynarodową, a Rada Audytorów ma 

kontrolować prawidłowość, zgodność, wykonanie zadań i zarządzanie ryzykiem przez EFW. 

Można uznać, że takie rozwiązanie oznacza pośrednio przypisanie uprawnień w zakresie 

kontroli zewnętrznej podmiotom innym niż Trybunał Obrachunkowy. Tymczasem co do 

zasady unika się przyznawania równoległych uprawnień w zakresie kontroli zewnętrznej 

dwóm lub większej liczbie podmiotów. Powód ku temu jest oczywisty – mogłoby to 

doprowadzić do sprzecznych opinii pokontrolnych, a ponadto działania różnych podmiotów 

prowadzących kontrole zewnętrzne mogłyby się nakładać lub powielać. 

36. Co więcej, takie zróżnicowanie mechanizmów kontroli mogłoby powodować niejasności 

i ostatecznie zostać uznane za dorozumiane wykluczenie uprawnień kontrolnych Trybunału, 

nawet jeśli w motywie 64 potwierdzono zamiar przyznania Trybunałowi pełni takich 

                                                      

37 Wniosek Komisji, motyw 17.  
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uprawnień wobec EFW. Kierownictwo EMS zaproponowało, by EMS osadzono w unijnych 

ramach prawnych na podobnych zasadach jak w przypadku EBI, przez wprowadzenie zmian 

do traktatów UE. W przypadku EBI Trybunał posiada obecnie uprawnienia kontrolne jedynie 

w odniesieniu do konkretnych programów finansowanych z budżetu UE i realizowanych 

przez EBI. Inne mechanizmy kontroli dotyczące Banku określono w protokole (nr 5) 

załączonym do TFUE. Jeśli w EMS przyjęto by podobne podejście jak w przypadku EBI, 

uniemożliwiono by Trybunałowi przeprowadzanie skutecznych kontroli Mechanizmu. 

37. Przyznanie Trybunałowi jasno określonych uprawnień w zakresie kontroli zewnętrznej 

byłoby najprostsze pod względem proceduralnym i najbardziej spójne z mechanizmami 

rozliczalności i kontroli obecnie stosowanymi w unijnym zarządzaniu finansowym 

i gospodarczym. Niemniej wyniki prac innych podmiotów kontrolnych mogą być użyteczne 

przy sporządzaniu opinii z kontroli podmiotów publicznych. W istocie Trybunał opracowuje 

obecnie ok. 50 specjalnych sprawozdań rocznych dotyczących działalności agencji i organów 

UE. W większości przypadków zgodnie ze stosownym rozporządzeniem rola Trybunału 

polega na dokonaniu przeglądu i ponownym przeprowadzeniu prac kontrolerów 

zewnętrznych. Trybunał uważa, że w specyficznym przypadku EFW – ze względu na 

szczególny poziom pewności kontroli konieczny, by zapewnić Funduszowi zdolność do 

pozyskiwania środków na rynkach – ten rodzaj poświadczenia jest niezbędny i uzupełnia 

poziom pewności zapewniany przez kontrolerów publicznych, których działania służą 

w pierwszej kolejności rozliczalności publicznej.  

38. W momencie włączenia EMS do ram prawnych UE Trybunał uzyska pełne uprawnienia 

kontrolne zgodnie z art. 287 TFUE i zacznie te uprawnienia wykonywać. Jeśli państwa 

uczestniczące w EMS chciałyby, by również w przypadku EFW w strukturach kontroli 

uczestniczyły podmioty zewnętrzne, mogłyby przewidzieć komitet, w którym zasiadaliby 

członkowie z zewnątrz, zapewniający wytyczne lub nadzór nad procesem kontroli 

wewnętrznej EFW. Niemniej jeśli takie rozwiązanie zostałoby przyjęte, Trybunał 

Obrachunkowy nie mógłby wyznaczać jednego z członków wspomnianego komitetu. Stałoby 

to bowiem w sprzeczności z rolą Trybunału jako podmiotu posiadającego uprawnienia 

w zakresie kontroli zewnętrznej. 
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Zalecenie 4 

Aby uniknąć ewentualnych nieporozumień dotyczących roli Trybunału oraz kosztownego powielania 

prac:  

a) w tekście głównym aktu stanowiącego podstawę prawną dla EFW należy wyraźnie określić rolę 

Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego EFW, uściślając przy tym, że prywatne 

firmy audytorskie oraz wszelkie inne formy kontroli miałyby funkcję uzupełniającą względem 

Trybunału Obrachunkowego; 

b) we wspomnianym akcie należy wprowadzić wymóg, by umowy z prywatnymi firmami 

audytorskimi zawierały postanowienia zapewniające Trybunałowi Obrachunkowemu pełen 

dostęp do dokumentacji roboczej tych firm oraz możliwość przeprowadzenia przeglądu 

wyników ich prac oraz polegania na tych wynikach. 

Nie wskazano, że kontrola parlamentarna powinna bazować na opinii pokontrolnej 

39. Wniosek Komisji przewiduje, że rola Rady i Parlamentu w EFW będzie istotniejsza niż 

obecna rola tych instytucji w EMS. Artykuł 5 wniosku stanowi, iż EFW przedstawia 

Parlamentowi i Radzie sprawozdanie w sprawie wykonania zadań wraz z rocznym 

sprawozdaniem finansowym oraz sprawozdaniem finansowym. Na podstawie tych 

dokumentów Parlament może następnie przeprowadzić ogólną debatę. Dyrektor 

zarządzający jest ponadto zobowiązany przedstawić Parlamentowi informacje w sprawie 

wykonania zadań przez EFW oraz ułatwić poufne dyskusje przy drzwiach zamkniętych 

z przewodniczącymi i wiceprzewodniczącymi właściwych komisji Parlamentu. 

40. Takie rozwiązanie oznaczałoby poprawę w stosunku do obecnej sytuacji, gdy dyrektor 

zarządzający EMS stawia się przed Parlamentem dobrowolnie. Do tej pory w toku 

wspomnianej wymiany poglądów z EMS opinia z kontroli zewnętrznej nie była formalnie 

brana pod uwagę. 

41. Proponowany mechanizm kontroli parlamentarnej EFW nie przewiduje jakiegokolwiek 

udziału Parlamentu w uwzględnianiu sprawozdań z kontroli. Ponieważ EFW nie stanowiłby 

części budżetu UE (zob. pkt 2), nie byłby również objęty zakresem rozporządzenia 

finansowego, w tym przepisami dotyczącymi udzielania absolutorium. Niemniej w aktach 

założycielskich kilku działających już podmiotów finansujących się ze środków własnych 
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(Urząd Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej, Wspólnotowy Urząd Ochrony Odmian 

Roślin oraz Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji) zawarto 

przepisy dotyczące udzielania absolutorium.  

42. W opinii Trybunału – wyrażonej już w przeglądzie horyzontalnym dotyczącym luk 

w rozliczalności i kontroli38 – choć źródłem przychodów takich podmiotów nie jest budżet 

UE, przychody te wynikają ze sprawowania władzy publicznej na szczeblu UE i są 

wykorzystywane w ten sam sposób co inne fundusze unijne. W związku z tym nie ma 

istotnych przesłanek dających podstawę do traktowania przychodów EFW odmiennie od 

przychodów podmiotów finansowanych z budżetu UE, a brak solidnych przepisów 

dotyczących kontroli parlamentarnej i udzielania absolutorium w odniesieniu do 

obowiązków EFW w zakresie finansów, zgodności i wykonania zadań stanowi zasadniczą lukę 

w proponowanym mechanizmie rozliczalności. 

43. Wniosek Komisji nie przewiduje, by sprawozdania Trybunału z kontroli miały być 

poddawane analizie przez Parlament w toku procedury udzielania absolutorium EFW. 

Tymczasem taka analiza byłaby zgodna z praktyką określoną w art. 319 TFUE. Procedura 

udzielania absolutorium uwzględniałaby wówczas wydane przez Trybunał poświadczenie 

dotyczące wiarygodności sprawozdania finansowego EFW oraz legalności i prawidłowości 

transakcji leżących u jego podstaw. Uwzględniałaby również wszelkie ustalenia 

z przeprowadzonych przez Trybunał kontroli wykonania zadań dotyczących EFW.  

Zalecenie 5 

W momencie włączenia EMS do ram prawnych UE przez utworzenie EFW należy przyznać 

Trybunałowi Obrachunkowemu jasno określoną, formalną rolę w procedurze udzielania absolutorium 

EFW, celem zwiększenia znaczenia kontroli w procesie rozliczalności i demokratycznej kontroli.  

                                                      

38 Dokument Trybunału pt. „Przegląd horyzontalny mechanizmów rozliczalności i kontroli 
publicznej UE: luki, nakładanie się funkcji i wyzwania”, pkt 84.  
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Niniejsza opinia została przyjęta przez Izbę IV, której przewodniczył Neven MATES, członek 

Trybunału Obrachunkowego, na posiedzeniu w Luksemburgu w dniu 18 września 2018 r. 

 W imieniu Trybunału Obrachunkowego 

 

 

 Klaus-Heiner LEHNE 

 Prezes 
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ZAŁĄCZNIK I 

Wniosek o wydanie opinii wystosowany przez Komisję Kontroli Budżetowej Parlamentu 

Europejskiego 

 
 
 
Komisja Kontroli Budżetowej 
Przewodnicząca 
 
Klaus-Heiner LEHNE 
Europejski Trybunał Obrachunkowy 
12, rue Alcide De Gasperi 
Luksemburg 
L-1615 
 
 
D 310044 19.6.2018 
 

 

Szanowny Panie Prezesie! 

 

Jak z całą pewnością zdaje Pan sobie sprawę, w grudniu 2017 r. Komisja Europejska przedstawiła 

wniosek dotyczący rozporządzenia Rady w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego 

(na mocy art. 352 TFUE). Utworzenie Funduszu jest jedną z inicjatyw zapowiedzianych w komunikacie 

Komisji pt. „Dalsze działania na rzecz dokończenia budowy unii gospodarczej i walutowej: plan 

działania”. 

 

We wniosku przewidziano, że Europejski Fundusz Walutowy (EFW) – jako jednostka prawna 

o wyjątkowym charakterze działająca na mocy prawa Unii – stanie się następcą Europejskiego 

Mechanizmu Stabilności. Gdy w grę wchodzi utworzenie nowego organu unijnego osadzonego 

w ramach prawnych UE, kluczowe znaczenie mają kwestie związane z demokratyczną rozliczalnością, 

kontrolą i wydajnością jego działań. 

 

Z myślą o zapobieżeniu wszelkim przyszłym lukom w zakresie rozliczalności i w celu zapewnienia 

odpowiednich mechanizmów kontroli zwracam się do Trybunału w imieniu Komisji Kontroli 

Budżetowej z uprzejmą prośbą o przedstawienie Parlamentowi opinii na temat najlepszego sposobu 
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ukształtowania mechanizmów kontroli przyszłego Europejskiego Funduszu Walutowego, możliwie jak 

najszybciej i w formie, która zostanie uznana za najstosowniejszą. 

 

Oczekując na odpowiedź Trybunału, chciałabym złożyć jeszcze raz podziękowania za owocną 

współpracę. 

Z poważaniem 

 

dr Inge Gräsle 
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ZAŁĄCZNIK II 

Odpowiedź Europejskiego Mechanizmu Stabilności 

 
 
 
Alex Brenninkmeijer  
Europejski Trybunał Obrachunkowy  
12, rue Alcide De Gasperi  
L-1615 Luksemburg  

 

Luksemburg, 24 września 2018 r. 

 

Szanowny Panie! 

 

Chcielibyśmy uprzejmie podziękować za przesłanie Europejskiemu Mechanizmowi Stabilności opinii 
Trybunału Obrachunkowego zawierającej analizę dotyczącą kontroli i rozliczalności w odniesieniu do 
wniosku Komisji z dnia 6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego.  

Odnotowaliśmy, że Trybunał wydał opinię w odpowiedzi na wniosek przewodniczącej Komisji 
Kontroli Budżetowej Parlamentu Europejskiego z dnia 19 czerwca 2018 r. Podzielamy przekonanie 
Komisji Kontroli Budżetowej, że rozliczalność, kontrola i wydajność działań instytucji publicznych 
mają zasadnicze znaczenie.  

W tym względzie chcielibyśmy przypomnieć pismo przewodniczącego Eurogrupy i Rady 
Gubernatorów EMS Mária Centena do przewodniczącego Rady Europejskiej Donalda Tuska z dnia 
25 czerwca 2018 r. W piśmie tym Mário Centeno stwierdza, że „w bardziej odległym terminie 
przywódcy mogliby podjąć decyzję o włączeniu EMS do unijnych ram przy zachowaniu jego 
kluczowych elementów zarządzania”.  

Większość udziałowców EMS zaczyna opowiadać się za włączeniem Mechanizmu do ram UE, pod 
warunkiem że proces ten przebiegnie w oparciu o przepisy prawa pierwotnego i na podobnych 
zasadach jak w przypadku Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI). EBI jest organem UE 
wyposażonym we własny kapitał. Cieszy się niezależnością finansową i posiada własne, odrębne 
organy decyzyjne. Jak zauważył Mário Centeno, takie rozwiązanie będzie można wdrożyć dopiero 
w bardziej odległym terminie. Jest przy tym bardzo istotne, by przyszłe mechanizmy kontroli EMS nie 
skutkowały powielaniem działań kontrolnych i jednocześnie spełniały oczekiwania inwestorów na 
rynkach kapitałowych. 

Odnotowujemy jednocześnie, że w opinii zawarto kilka zaleceń dotyczących mechanizmów kontroli 
i rozliczalności obowiązujących obecnie w EMS. Wiele z tych zaleceń Trybunału odnosi się do pracy 
Rady Audytorów. Jako kierownictwo Mechanizmu w pełni respektujemy niezależność Rady i nie 
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możemy wyrażać opinii na temat metodyki przyjętej przez nią w jej pracach lub zakresu jej 
sprawozdań. Jak zakładamy, Rada Audytorów przedstawi własne uwagi na temat opinii Trybunału.  

Chcielibyśmy jedynie podkreślić, że członkowie EMS uważają, iż obowiązujące mechanizmy kontroli 
są zgodne z najlepszymi praktykami międzynarodowych instytucji finansowych. W szczególności:  

• Członkowie EMS utworzyli wspomniane mechanizmy kontroli po konsultacjach z odnośnymi 
krajowymi najwyższymi organami kontroli i Trybunałem Obrachunkowym. W rezultacie Radę 
Audytorów ustanowiono jako niezależny organ nadzoru EMS, którego członkowie są mianowani 
przez Radę Gubernatorów i bezpośrednio przed nią opowiadają. Rada Audytorów posiada 
kompleksowe uprawnienia kontrolne obejmujące wszystkie aspekty kontroli publicznej (kontrole 
finansowe, zgodności i wykonania zadań) zgodnie z art. 30 ust. 3 porozumienia ustanawiającego 
Europejski Mechanizm Stabilności oraz art. 24 ust. 4 regulaminu organizacyjnego EMS. 
W niedawno opublikowanym sprawozdaniu Transparency International dotyczącym EMS 
wyrażono uznanie dla „mechanizmów kontroli na najwyższym światowym poziomie” 
stosowanych w Mechanizmie.  
 

• Trybunał już teraz odgrywa istotną rolę w tych mechanizmach. Jeden z członków Rady 
Audytorów jest mianowany po wyznaczeniu przez Trybunał. Ponadto pracownicy Trybunału 
często uczestniczą w pracach jako eksperci merytoryczni. Rada Audytorów powierza im zadania 
w zakresie wspierania niezależnych kontroli EMS zgodnie z art. 24 ust. 5 regulaminu 
organizacyjnego. Trybunał – obok Parlamentu Europejskiego – jest jednym z oficjalnych 
adresatów sprawozdania rocznego EMS i sprawozdania rocznego Rady Audytorów, co zwiększa 
przejrzystość i rozliczalność działań Mechanizmu.  
 

• Sprawozdania finansowe EMS są corocznie badane przez niezależnych biegłych rewidentów 
zgodnie z ogólnie przyjętymi standardami kontroli. Zgodnie z wymogami art. 22 regulaminu 
organizacyjnego EMS ci niezależni biegli rewidenci są „zatwierdzani i podlegają publicznemu 
nadzorowi na podstawie dyrektywy 2006/43/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 17 maja 
2006 r.”. Nadzór sprawowany przez Radę Audytorów nad pracami niezależnych biegłych 
rewidentów i sprawozdanie Rady dotyczące sprawozdania finansowego EMS zapewniają 
członkom EMS dodatkowy poziom pewności w odniesieniu do sprawozdań finansowych 
z działalności operacyjnej i bilansu.  
 

• Na końcu chcielibyśmy odnieść się do zalecenia, by EMS opracował wewnętrzny mechanizm 
oceny. We wrześniu 2016 r. Rada Gubernatorów wyznaczyła niezależny podmiot oceniający 
wysokiego szczebla, by ocenił stosowność, wydajność i skuteczność pomocy finansowej 
udzielanej w ramach EMS i Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej. Sporządzone 
następnie sprawozdanie z oceny przedstawiono Radzie Gubernatorów i udostępniono na stronie 
internetowej EMS. Ze względu na ograniczone rozmiary i niewielką, jak do tej pory, liczbę 
programów wsparcia finansowego EMS utworzenie stałego mechanizmu oceny w EMS nie byłoby 
rozwiązaniem efektywnym. Można natomiast rozważyć je w przyszłości, jeśli EMS będzie nadal 
się rozwijał. Do tego momentu zamierzamy czerpać z doświadczeń w zakresie praktyk oceny 
stosowanych w innych podobnych instytucjach. Przy opracowywaniu metodyki na potrzeby 
pierwszej oceny, o której wspomniano powyżej, zespół ds. oceny nawiązał ścisłą współpracę ze 
specjalistami z Niezależnego Biura Oceny MFW oraz z EBI.  
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Ogólnie rzecz ujmując, członkowie EMS utworzyli również – obok solidnych mechanizmów kontroli – 
sprawne mechanizmy zarządzania i rozliczalności. Decyzje EMS podejmuje się po zatwierdzeniu przez 
organy zarządzające Mechanizmem. W związku z tym decyzje te wymagają zaangażowania 
parlamentów narodowych. W istocie EMS jest objęty kontrolą parlamentarną na szczeblu krajowym 
w zakresie, który nie ma precedensu wśród innych podobnych instytucji (np. decyzje MFW dotyczące 
udzielania pożyczek nie podlegają weryfikacji przez parlamenty narodowe państw członkowskich 
MFW). Gubernatorzy EMS stawiają się przed właściwymi parlamentami, aby wyjaśniać decyzje 
związane z działalnością EMS lub ubiegać się o ich zatwierdzenie. Dyrektor zarządzający EMS i kadra 
kierownicza wyższego szczebla natomiast składają, po otrzymaniu zaproszenia, wizyty 
w parlamentach narodowych, by przedstawiać działania EMS i w razie potrzeby udzielać wyjaśnień.  
 
Ponadto EMS aktywnie współpracuje z Parlamentem Europejskim. Od 2013 r. dyrektor zarządzający 
EMS dobrowolnie i regularnie uczestniczy w przesłuchaniach przed Komisją Gospodarczą 
i Monetarną. Ponadto liczne kontakty z Parlamentem Europejskim nawiązywane są również na 
poziomie Konferencji Przewodniczących lub z poszczególnymi grupami parlamentarnymi i posłami. 
W ramach dalszego zacieśniania kontaktów chcielibyśmy przeanalizować, czy EMS mógłby zawrzeć 
protokół ustaleń z Parlamentem Europejskim, który posłużyłby za podstawę do bardziej 
systematycznej sprawozdawczości.  
 
Podsumowując, chcielibyśmy jeszcze raz podziękować za udostępnienie opinii, która ma zostać 
wkrótce opublikowana. Mamy przy tym nadzieję, że niniejsze pismo wniesie istotny wkład w trwającą 
debatę. EMS jest gotów podjąć dalszy dialog z Trybunałem w sprawie przyszłych mechanizmów 
rozliczalności i kontroli w EMS, gdy tylko wyjaśni się w większym stopniu, w jaki sposób EMS zostanie 
włączony do ram UE.  

 

 

Z poważaniem  

 

Kalin Anev Janse 

Sekretarz Generalny 

Członek Zarządu  
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ZAŁĄCZNIK III 

Odpowiedź Rady Audytorów EMS 

 
 

Luksemburg, 24 września 2018 r. 

Alex Brenninkmeijer  
Europejski Trybunał Obrachunkowy  
12, rue Alcide De Gasperi  
L-1615 Luksemburg  
 

 

Szanowny Panie! 

Chcielibyśmy uprzejmie podziękować za przesłanie Radzie Audytorów opinii Trybunału 
Obrachunkowego pt. „Analiza dotycząca kontroli i rozliczalności w odniesieniu do wniosku z dnia 
6 grudnia 2017 r. w sprawie utworzenia Europejskiego Funduszu Walutowego osadzonego w unijnych 
ramach prawnych” (zwanej dalej „opinią”). 

Rada Audytorów zauważa, że Europejski Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień do oceny 
pracy Rady i że w związku z tym opinia Trybunału nie bazuje na wynikach pełnoprawnej 
oceny. Niemniej Rada chętnie skorzysta z możliwości zapoznania się z uzasadnionymi poglądami 
renomowanej instytucji na pewne aspekty pracy Rady, o których mowa w przesłanym tekście. 

Być może należałoby wyjaśnić w opinii, opierając się na zasadach INTOSAI, że Rada Audytorów nie jest 
najwyższym organem kontroli ani nie znajduje się w takiej samej sytuacji, jak inne organy kontroli 
zewnętrznej, których uprawnienia rozciągają się na więcej niż jedną instytucję. W związku z tym Rada 
musi, do pewnego stopnia, decydować o zasadności stosowania standardów i zasad w kontekście 
swojej szczególnej roli. Przykładowo, nie uważamy, by oświadczenie Rady dotyczące kontroli 
finansowej było w jakiejkolwiek mierze niejasne. Po dokonaniu kompleksowego przeglądu wyników 
prac wyznaczonej zewnętrznej firmy audytorskiej – obejmującego kompleksową analizę dokumentacji 
roboczej audytorów – i w oparciu o szablon zapożyczony bezpośrednio z Pana macierzystej instytucji 
wydajemy oświadczenie stwierdzające, że Rada „nie powzięła informacji o żadnych istotnych 
sprawach, które powstrzymywałyby [nas] od wydania Radzie Gubernatorów zalecenia, by zatwierdzić 
sprawozdanie finansowe EMS”. Oświadczenie to nie jest w żadnym stopniu niejasne. Pozwala uniknąć 
powielania prac i poświadczeń niezależnych biegłych rewidentów. 

Ogólnie rzecz ujmując, Rada Audytorów:  

 zleca opracowanie własnych sprawozdań specjalnych z kontroli (które mogą obejmować 
prawidłowość, zgodność, wykonanie zadań i zarządzanie ryzykiem EMS) oraz prowadzi 
powiązane analizy i sporządza ostateczne wersje tych sprawozdań, korzystając przy tym 
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z usług wykwalifikowanych pracowników najwyższych organów kontroli, w tym Trybunału 
Obrachunkowego;  

 dokonuje bardzo wnikliwego przeglądu prac niezależnych biegłych rewidentów w odniesieniu 
do sprawozdania finansowego, jak wskazano powyżej;  

 przekazuje z wyprzedzeniem uwagi dotyczące publikowanego sprawozdania rocznego 
i w stosownych wypadkach wnioskuje o wprowadzenie zmian; 

 prowadzi szeroko zakrojoną i ciągłą współpracę z jednostką audytu wewnętrznego 
i uwzględnia wyniki jej prac;  

 spotyka się z kierownictwem EMS i otrzymuje sprawozdania i aktualne informacje w ciągu 
roku;  

 ponadto – co oczywiste – dokonuje okresowo przeglądu sposobów swojego działania z myślą 
o wprowadzaniu dalszych usprawnień.  
 

W związku z tym ostatnim punktem z pewnością rozważymy sugestie Trybunału i to, na ile mogą one 
zostać z pożytkiem wykorzystane w naszej działalności. 

Rada Audytorów, jako podmiot działający dla pojedynczego „klienta”, mogłaby ewentualnie 
wypracować szczególne i indywidualnie dostosowane podejście do prac, które realizuje w ramach 
EMS. Do stron Porozumienia ustanawiającego EMS będzie należała decyzja, czy w przyszłości 
odpowiednie byłoby utworzenie innych mechanizmów rozliczalności i kontroli, które będą towarzyszyć 
nowym rozwiązaniom instytucjonalnym. Chcielibyśmy niemniej zauważyć, że we wszelkich nowych 
mechanizmach należy unikać niepotrzebnego powielania funkcji. Powinny one być również 
akceptowalne dla rynków finansowych zapewniających EMS finansowanie, a jednocześnie 
gwarantować odpowiednią rozliczalność i nadzór. 

 

Z poważaniem 

 

 

Kevin Cardiff 

Przewodniczący Rady Audytorów 
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