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Kontrolerzy postulują większą rozliczalność w finansach
UE
Europejski Trybunał Obrachunkowy wezwał dziś do położenia silniejszego nacisku na wartość dodaną
w budżecie UE, przy równoczesnym zwiększeniu jego elastyczności, przejrzystości i rozliczalności.
Propozycje te sformułowano w dokumencie informacyjnym pt. „Future of EU finances: Reforming how
the EU Budget operates” (Przyszłość finansów UE – Reforma sposobu funkcjonowania budżetu UE).
Dokument ten stanowi odpowiedź kontrolerów na sporządzony przez Komisję Europejską dokument
otwierający debatę na temat przyszłości finansów UE – będący istotnym krokiem w opracowywaniu
kolejnych wieloletnich ram finansowych.
– Do zadań Europejskiego Trybunału Obrachunkowego nie należy wprawdzie wydawanie osądów na temat
wielkości lub przydziału wydatków UE ani na temat wyboru dochodów UE, lecz jego zadaniem jest
zapewnianie doradztwa w kwestii poprawy zarządzania finansami, przejrzystości i rozliczalności w systemie
budżetowym UE – stwierdził Jan Gregor, członek Europejskiego Trybunału Obrachunkowego
odpowiedzialny za dokument informacyjny.
Do głównych propozycji kontrolerów należy:
Określenie europejskiej wartości dodanej
Kontrolerzy wzywają do opracowania solidnej koncepcji europejskiej wartości dodanej, tak aby stosować ją
w celu identyfikowania możliwości tworzenia wartości dodanej w budżecie UE, oceny wyników
osiągniętych w ramach programów wydatkowania oraz oceny zagrożeń dla finansów UE ze strony
instrumentów finansowych i gwarancji.
Zdaniem kontrolerów w koncepcji tej należy również uwzględnić bardziej kompleksowe i precyzyjne pojęcie
kosztów, korzyści i sald netto związanych z członkostwem w UE. Kontrolerzy sugerują, by Komisja
Europejska przeanalizowała zarówno finansowe, jak i pozafinansowe korzyści płynące z członkostwa w Unii.
Zwiększenie zdolności budżetu UE do reagowania
Kontrolerzy zalecają wzmocnienie zdolności budżetu UE do reagowania na zmieniające się okoliczności
przez zwiększenie jego elastyczności i wprowadzenie systemu rezerw na pokrycie długoterminowych
wydatków i reagowanie na nieprzewidziane zdarzenia.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie dokumentu informacyjnego opracowanego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst dokumentu dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.
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Publikowanie kompleksowego planu finansowego
Kontrolerzy proponują, by Komisja publikowała średnio- i długoterminowy plan finansowy dla budżetu UE,
tak aby uzupełnić wniosek dotyczący kolejnych wieloletnich ram finansowych. Plan te powinien obejmować
oczekiwane zobowiązania pozostające do spłaty, zaliczki i zobowiązania warunkowe, prognozę dotyczącą
płatności, analizę kontekstu gospodarczego i finansowego oraz ocenę ryzyka. Główne elementy planu
należy aktualizować co roku.
Położenie większego nacisku na wyniki
Kontrolerzy sugerują dostosowanie planowania finansowego UE do priorytetów strategicznych, określenie
najważniejszych rezultatów, które należy osiągnąć, ograniczenie liczby programów wydatkowania, celów
i wskaźników oraz usprawnienie sprawozdawczości i nadanie jej bardziej przystępnego charakteru.
Zwiększenie przejrzystości i rozliczalności finansów UE
Kontrolerzy postulują pełny nadzór demokratyczny nad ogółem finansów UE. Te same zasady rozliczalności
i przejrzystości powinny mieć zastosowanie zarówno do organów wewnątrz budżetu UE, takich jak Komisja
Europejska, jak i do tych poza budżetem, takich jak Europejski Bank Centralny i Europejski Bank
Inwestycyjny (EBI).
Przeprowadzenie kontroli publicznych wszystkich organów związanych z UE
Kontrolerzy są zdania, że powinni być w stanie objąć kontrolą wszystkie organy unijne, a także organy
utworzone poza porządkiem prawnym UE, które realizują polityki unijne. Do organów tych należałyby:
Europejska Agencja Obrony, proponowany Europejski Fundusz Walutowy, Europejski Mechanizm
Stabilności oraz działalność EBI niezwiązana z budżetem UE.

Informacje dla redaktorów
W drugim kwartale 2018 r. kontrolerzy UE planują także przedstawić swoje zdanie na temat wniosku
Komisji dotyczącego kolejnych wieloletnich ram finansowych, przyszłości wspólnej polityki rolnej,
uproszczenia polityki spójności oraz uproszczenia programów w zakresie badań naukowych i innowacji.
Planują ponadto wydanie wymaganych opinii na temat wniosków ustawodawczych dotyczących decyzji
w sprawie zasobów własnych oraz na temat przepisów w sprawie sektorowych programów wydatkowania.
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