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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego
(C9-0126/2019 – 2019/0813(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, zgodnie z 
którym Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0126/2019),

– uwzględniając art. 129 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0028/2019),

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji 
kandydata, zwłaszcza pod kątem wymogów określonych w art. 286 ust. 1 Traktatu o 
funkcjonowaniu Unii Europejskiej; 

B. mając na uwadze, że na posiedzeniu w dniu 12 listopada 2019 r. Komisja Kontroli 
Budżetowej przystąpiła do wysłuchania kandydata zgłoszonego przez Radę na 
stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania 
Alexa Brenninkmeijera na członka Trybunału Obrachunkowego;

2. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej decyzji Radzie oraz 
do wglądu Trybunałowi Obrachunkowemu, jak również pozostałym instytucjom Unii 
Europejskiej i organom kontroli państw członkowskich.
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ZAŁĄCZNIK 1: ŻYCIORYS ALEXA BRENNINKMEIJERA

Wykształcenie

W latach 1971–1976 A. Brenninkmeijer studiował prawo holenderskie na Uniwersytecie w 
Groningen, specjalizując się w prawie prywatnym i publicznym. Ukończył także studia 
podyplomowe z zakresu nauczania ekonomii. W 1987 r. na Uniwersytecie w Tilburgu obronił 
pracę doktorską na temat dostępu do wymiaru sprawiedliwości i znaczenia niezawisłego 
sądownictwa w demokracji konstytucyjnej. 

Odznaczenia

Komandor Orderu Oranje-Nassau

Doświadczenie zawodowe

W latach 1976–1980 wykładał na Uniwersytecie im. Radbouda w Nijmegen, a następnie (do 
1984 r.) na Uniwersytecie w Tilburgu. W latach 1992–1996 był profesorem prawa cywilnego 
procesowego na Uniwersytecie w Amsterdamie. W latach 1996–2005 był profesorem prawa 
konstytucyjnego i administracyjnego na Uniwersytecie w Lejdzie, a od 2002 r. również  
profesorem w dziedzinie stosunków pracy w administracji publicznej oraz pozasądowego 
rozstrzygania sporów (mediacji) w Albeda College. W latach 1998–2001 był dziekanem 
Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Lejdzie. Od 2014 r. jest honorowym profesorem prawa 
w Instytucie Prawa Konstytucyjnego i Administracyjnego i Teorii Prawa Uniwersytetu w 
Utrechcie. 

W latach 1984–1988 pełnił funkcję wiceprezesa Sądu Administracyjnego w Arnhem (sąd 
pierwszej instancji w sprawach dotyczących służby cywilnej i zabezpieczenia społecznego). 
W latach 1988–1995 był sędzią Centralnego Sądu Administracyjnego (sąd apelacyjny w 
sprawach dotyczących służby cywilnej i zabezpieczenia społecznego); do 2002 r. był 
wiceprezesem tego organu, a następnie do 2005 r. pełnił tam funkcję sędziego-zastępcy.  W 
latach 1999–2005 był sędzią-zastępcą w Wydziale Podatkowym Trybunału Sprawiedliwości 
w Den Bosch.

W 2005 r. został wybrany na stanowisko rzecznika praw obywatelskich Holandii; w 2011 r. 
został ponownie wybrany przez izbę niższą parlamentu holenderskiego na drugą sześcioletnią 
kadencję. Pełniąc funkcję rzecznika praw obywatelskich, przeprowadził badania systemowe 
na temat wielu aspektów funkcjonowania sektora publicznego w Holandii, a dzięki swoim 
sprawozdaniom w znacznym stopniu przyczynił się do promowania dobrej administracji 
publicznej.

W 2012 r. został jednogłośnie wybrany na przewodniczącego zarządu europejskiego 
Międzynarodowego Instytutu Ombudsmana (IOI). Jest również członkiem zarządu 
światowego IOI. 

Posiada dogłębną wiedzę na temat europejskiego prawa instytucjonalnego i 
administracyjnego oraz praw zapisanych w Karcie praw podstawowych Unii Europejskiej. 
Jego językiem ojczystym jest holenderski, włada również płynnie językiem niemieckim, 
angielskim i francuskim. 
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W 2014 r. A. Brenninkmeijer dołączył do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jako 
członek Izby IV – Regulacja rynków i konkurencyjna gospodarka. 10 września 2019 r. został 
wybrany na przewodniczącego Izby IV. Jako sprawozdawca ds. rynku wewnętrznego i 
zarządzania finansami odpowiadał za następujące publikacje:

Regularne 

i. Sprawozdania roczne za lata 2014–2017: rozdział dotyczący konkurencyjności na 
rzecz wzrostu gospodarczego i zatrudnienia, z wyraźnym naciskiem na powody, 
dla których podczas realizacji programów (badawczych) UE występują błędy w 
codziennej praktyce. 

Specjalne

i. Opinia: Opinia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na temat 
sprawozdania Komisji dotyczącego środków antykorupcyjnych

ii. Sprawozdanie specjalne nr 4/2016: Europejski Instytut Innowacji i Technologii 
musi zmodyfikować swoje mechanizmy operacyjne oraz pewne elementy koncepcji 
w celu osiągnięcia spodziewanego oddziaływania

iii. Sprawozdanie specjalne nr 17/2016: Instytucje Unii Europejskiej mogą w 
większym stopniu ułatwić dostęp do swoich zamówień publicznych

iv. Dokument analityczny: Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych programów 
badawczych UE po programie „Horyzont 2020”

v. Opinia nr 2/2018: 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

vi. Sprawozdanie specjalne nr 28/2018: Większość działań na rzecz uproszczenia, 
podjętych w związku z programem „Horyzont 2020”, przysłużyła się 
beneficjentom, lecz nadal istnieją możliwości poprawy

vii. Dokument informacyjny z 2018 r.: Egzekwowanie unijnych reguł konkurencji

viii. Wprowadzenie do kontroli: Wsparcie UE na rzecz innowacji w MŚP: Instrument 
MŚP 

ix. Udział w przygotowaniu Protokołu ustaleń między EBC a ETO, podpisanego 9 
października 2019 r.

x. Przegląd: Europejska Wspólnota Węgla i Stali – likwidacja przebiega zgodnie z 
planem, lecz nie można już zapewnić trwałego finansowania badań naukowych 

W przygotowaniu

i. Sprawozdanie specjalne: Instrument na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw 
(MŚP)
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ii. Sprawozdanie specjalne: Działania Komisji Europejskiej w ramach postępowań w 
sprawie kontroli koncentracji i postępowań antymonopolowych (polityka 
konkurencji UE)

iii. Sprawozdanie specjalne: Działalność agencji

iv. Sprawozdanie specjalne: Europejski semestr

Rozpowszechnianie prac ETO oraz udział w debacie (publicznej) na temat audytu, uczciwości 
zawodowej i autorytetu moralnego

i. Prezentacja na temat znaczenia prac ETO dla parlamentów krajowych podczas 
konferencji COSAC w 2016 r.

ii. Prezentacja dotycząca koncepcji „europejskiej wartości dodanej” podczas 
pierwszej konferencji na temat budżetu UE ukierunkowanego na wyniki 

iii. Prezentacja na konferencji Europäische Finanztage Speyer:

 Reform der EU-Finanzen (Europejskie Dni Finansów w Spirze: Reforma 
finansów UE), 16 maja 2017 r.

iv. Wielokrotne wizyty w holenderskim parlamencie (w komisji finansów i komisji 
ds. UE), holenderskiej Powszechnej Izbie Obrachunkowej (Algemene 
Rekenkamer) i Ministerstwie Finansów w celu przedstawienia naszych 
sprawozdań rocznych i specjalnych

v. Członek grupy roboczej ds. legalności w audycie, Wolny Uniwersytet w 
Amsterdamie

vi. Wkład w strategię Królewskiego Instytutu Biegłych Księgowych Holandii (NBA)

vii. Prezentacja na dorocznym posiedzeniu NBA „Accountantsdag 2016” na temat 
audytorów i etyki zawodowej

viii. Udział w pracach Holenderskiej Komisji ds. Przyszłości Audytu i Księgowości

Publikacje akademickie

i. Brenninkmeijer, A. (2015). „The need for principles of good audit”. Journal of the 
European Court of Auditors, (8), 11-15.

ii. Lenaerts, K., & Brenninkmeijer, A. (2016). „General Principles of EU Law and 
Audit Practice of EU Funds”. European Review of Public Law, 28(3), 815-837.

iii. Brenninkmeijer, A. (2016). „Feedback for a better performing public sector”. 
Zarządzanie Publiczne, (1 (35)), 68-75.

iv. Brenninkmeijer, A. (2017). „Interfaces: How to connect effectively with citizens”. 
Public Administration Review, 77(1), 10-11.
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v. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Hock, B., & Moonen, G. (2017). „The Application 
of Audit Standards in ECA’s Work”, SSRN.

vi. Brenninkmeijer, A. (2017). „Audit and administrative law”. Research Handbook 
on EU Administrative Law. Edward Elgar Publishing.

vii. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2017). „The European Court of Auditors: 
the guardian of EU finances”. Law Enforcement by EU Authorities. Edward Elgar 
Publishing. 

viii. Meuleman, L., & Brenninkmeijer, A. F. M. (2017). „How to deal with legal 
uncertainty: Managing and Audit Authorities in Cohesion Policy”. European 
Structural and Investment Funds Journal, 5(2), 161-173.

ix. Brenninkmeijer, A., Moonen, G., Debets, R., & Hock, B. (2018). „Auditing 
standards and the accountability of the European Court of Auditors (ECA)”. 
Utrecht L. Rev., 14, 1.

x. Brenninkmeijer, A., & van Gelder, E. (2018). 9. „The rule of law in the European 
Union: standards of the ombudsman, judge, and auditor”. Research Handbook on 
the Ombudsman, 151, Edward Elgar 2018.

xi. Brenninkmeijer A., Moreel Leiderschap (2019), Prometheus. 

xii. Brenninkmeijer, A., Debets, R., Lalikova L., ‘Het resultaat van de financiële hulp 
aan EU-lidstaten: vitalisering van de Europese financiële systemen (deel 1)’ and 
‘De steun aan Griekenland en Ierland (deel 2)’, (2019), SEW; Tijdschrift voor 
Europees en economisch recht.

xiii. Brenninkmeijer, A., Bij, J. V. D., Bree, M. D., Budding, G., van Dijk, G., Hofstra, 
P., ... Zanden. (2019). ‘De Januskop van de rechtmatigheid van het bestuur’, 
Nederlands Juristenblad, 94(33), 2426.
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ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI ALEXA BRENNINKMEIJERA NA PYTANIA 
ZAWARTE W KWESTIONARIUSZU

Wykonywanie obowiązków: zdobyte doświadczenia i przyszłe zobowiązania

1. Jakie są Pana największe osiągnięcia jako członka Trybunału Obrachunkowego? Jakie 
były największe niepowodzenia?

Jako członek Trybunału byłem przewodniczącym grupy roboczej ds. strategii ETO na lata 
2018–2020, a także zdecydowanym zwolennikiem prostego języka we wszystkich 
aspektach naszej pracy. 

Aby przyspieszyć roczną procedurę udzielania absolutorium, w 2017 r. 
współorganizowałem seminarium dla członków na temat strategii ETO na lata 2018–
2020, w związku z czym przewodniczyłem grupie roboczej odpowiedzialnej za 
opracowanie tej strategii, zatytułowanej „Budowanie zaufania na gruncie niezależnej 
kontroli”. Jej kluczowe punkty to: (1) audyty oparte na pracy innych podmiotów (takich 
jak Komisja i organy krajowe), (2) większa wiedza na temat osiągnięć oraz (3) jasna 
komunikacja. Wdrożenie strategii podlega wzajemnej ocenie przez cztery inne najwyższe 
organy kontroli, a odnośne sprawozdanie zostanie opublikowane pod koniec roku. 

Wysiłki ETO w obszarze jaśniejszego komunikowania się zaowocowały powstaniem 
dokumentów z serii „w skrócie”, podsumowujących nasze roczne sprawozdania. Z kolei 
konferencja na temat prostego języka, która odbyła się na samym początku sprawowania 
przeze mnie mandatu, zaowocowała organizacją corocznej imprezy pod hasłem „Łatwo 
zrozumiały język”, podczas której przyznaje się nagrody za najlepsze sprawozdania ETO 
(język i struktura, infografiki, zalecenia itp.). Oprócz innych działań mających na celu 
poprawę komunikacji i działań informacyjnych skierowanych do obywateli pełniłem 
funkcję szefa redakcji comiesięcznego biuletynu ETO. Współpracowałem również 
intensywnie ze służbami ETO odpowiedzialnymi za komunikację przy opracowywaniu 
nowego podejścia do komunikacji, które przyniosło znaczną poprawę, jeżeli chodzi o 
działalność informacyjną Trybunału oraz rozpowszechnianie informacji wśród 
zainteresowanych stron w państwach członkowskich, np. wśród parlamentów krajowych.1

Największą porażką były niezadowalające postępy w przekształcaniu DAS w bardziej 
informacyjne i racjonalne pod względem kosztów poświadczenie wiarygodności. 

Koszt poświadczenia wiarygodności ETO (DAS) wynosi ponad 60 mln euro rocznie. 
Informacje, które oferuje ono Parlamentowi i innym zainteresowanym stronom, są jednak 
bardzo ograniczone. Opowiadam się za przygotowywaniem DAS w sposób bardziej 
oparty na ryzyku, bazujący na analizie dużych zbiorów danych i lepszej koordynacji 
kontroli z Komisją, jednak bez uszczerbku dla niezależności ETO ani dla standardów 
jakości kontroli. W ten sposób moglibyśmy również zminimalizować obciążenia związane 
z audytem dla beneficjentów i państw członkowskich, a także ryzyko związane z błędami 
i odzyskiwaniem środków.

2. Jakie są najważniejsze doświadczenia zdobyte w obszarze Pana kwalifikacji / rezultaty 

1 https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency 

https://www.houseofrepresentatives.nl/news/final-interparliamentary-conference-dutch-eu-presidency
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osiągnięte w ramach Pana obowiązków oraz zadań kontrolnych?

Najważniejszą nauką, jaką wyniosłem z ostatnich sześciu lat, jest to, że w dążeniu do 
zapewnienia rozliczalności i rzetelnego audytu ogromne znaczenie ma kwestia złożoności. 
W jaki sposób możemy złagodzić skutki uboczne skomplikowanych unijnych programów 
współpracy i złożonych europejskich programów wydatków? 

Zgodność z przepisami – zawsze pytam, dlaczego. Dlaczego Komisja, państwa 
członkowskie lub beneficjenci popełnili błędy? Aby lepiej odpowiedzieć na to pytanie, w 
sprawozdaniu rocznym za 2016 r. do rozdziału dotyczącego konkurencyjności na rzecz 
wzrostu gospodarczego i zatrudnienia dodałem załącznik dotyczący przyczyn 
największych błędów2 oraz podjąłem dodatkowe działania w celu poinformowania 
Parlamentu w innych latach o charakterze tych błędów. Jestem również przekonany, że 
powinniśmy jeszcze lepiej wyjaśnić rolę ETO w kontrolowaniu nie tylko przepisów UE, 
ale również – w ramach zarządzania dzielonego – ustawodawstwa krajowego. Oceny ETO 
na temat „błędów” nierzadko opierają się na rozbieżnej interpretacji przepisów krajowych, 
co wykracza poza zakres naszych kompetencji.

Efektywność to najważniejszy element naszej strategii. Musimy stawiać sobie wysoko 
poprzeczkę, by stać się wzorową instytucją europejską, jeżeli chodzi o efektywność 
działań UE. Współpraca w ramach UE jest złożona, na przykład w dziedzinie 
konkurencyjności oraz zarządzania finansowego i gospodarczego. Musimy zdefiniować 
pojęcie efektywności jako „optymalne wykorzystanie środków finansowych na rzecz 
obywateli UE”. Oprócz sprawdzania formalnych procesów nauczyłem się na przykład, jak 
ważna jest swoboda uznania Komisji przy porównywaniu konkurencji globalnej i 
konkurencji w UE, a także suwerenność krajów względem zarządzania europejskiego w 
obszarze finansów. Przekrojowy przegląd zarządzania finansowego UE, który jest obecnie 
przygotowywany w mojej izbie, może pomóc Parlamentowi i ETO w identyfikacji luk i 
elementów, które nakładają się na siebie, w realizacji różnych strategii politycznych UE.

3. Jaką wartość dodaną wniesie Pan do Trybunału Obrachunkowego podczas swojej drugiej 
kadencji i/lub w szczególności w dziedzinie, za jaką byłby Pan odpowiedzialny? Czy 
chciałby Pan zmienić zakres swoich obowiązków? Co Pana motywuje?

Na przewodniczącego Izby IV zostałem wybrany 10 września 2019 r. Z tego powodu nie 
zamierzam w najbliższym czasie zmieniać zakresu moich obowiązków.

Moim najważniejszym zadaniem nadal będzie potrzeba uproszczenia i innowacji w 
ramach audytu. Po drugie, aby poprawić jakość naszych kontroli, potrzebujemy więcej 
informacji zwrotnych od podmiotów zewnętrznych na temat naszych produktów. 
Chciałbym jeszcze bardziej wzmocnić proces przekazywania informacji zwrotnych przez 
poddanie opinii przedstawianych w ramach prac kontrolnych ETO ściślejszej kontroli 
zewnętrznej. 

Jeżeli chodzi o moją motywację, to chciałbym być wiarygodnym członkiem ETO i zbliżyć 
się do obywateli europejskich dzięki wyjaśnianiu roli UE w społeczeństwie i 
przyczynianiu się do zwiększenia rozliczalności UE.

4. W jaki sposób upewnia się Pan, że osiągnięte zostały zaplanowane cele kontroli danego 

2 ETO, Sprawozdania roczne za rok budżetowy 2016, Załącznik 5.2
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zadania kontrolnego? Czy kiedykolwiek znalazł się Pan w sytuacji, w której nie wykonał 
Pan zadania kontrolnego i jakie były tego przyczyny? Jaki jest Pana sposób działania w 
tego typu kontrowersyjnych sytuacjach? 

Aby osiągnąć cele zadania kontrolnego, nasze dyrekcje oraz kierownicy zespołów 
zadaniowych i kontrolnych muszą prowadzić stały dialog z podmiotem kontrolowanym, 
zwłaszcza z Komisją Europejską. 

Ponadto moim zadaniem jako członka Trybunału jest zapewnienie dialogu między 
zespołami kontrolnymi a światem zewnętrznym, który obejmuje pracowników 
naukowych, specjalistów, beneficjentów i władze krajowe, a także Komisję. Kieruję się 
zasadą „kontrolowanie polega na słuchaniu”. Z tego powodu nigdy nie znalazłem się w 
sytuacji, w której nie mogłem ukończyć zadania kontrolnego. Prowadzenie kontroli 
wymaga elastyczności, aby umieć dostosować plan w trakcie procesu. Stale dochodzi do 
wymiany informacji zwrotnych, które kierują naszymi działaniami przez cały czas trwania 
oceny. Podczas spotkań z audytorami skupiam się na narracji, która powinna przedstawiać 
obraz nie statyczny, lecz dynamiczny.

Wynikiem naszego audytu dotyczącego swobody prowadzenia działalności nie było, jak 
planowano, sprawozdanie specjalne, lecz dwa inne dokumenty: opracowania na temat 
gospodarki o obiegu zamkniętym i etykietowania środowiskowego.

5. Jeśli zostałby Pan przyjęty na drugą kadencję i, hipotetycznie, jeśli zostałby Pan 
mianowany przewodniczącym izby w Trybunale Obrachunkowym, jak przewodziłby Pan 
pracom, by wyznaczyć jej priorytety? Proszę podać dwa lub trzy przykłady obszarów, na 
których należy skupić uwagę w przyszłości.

W dniu 10 września 2019 r. zostałem wybrany na przewodniczącego Izby IV 
(odpowiedzialnej za instytucje i agencje, badania i innowacje oraz zarządzanie finansami). 
Pełniąc tę funkcję, pragnę skupić się na zapewnieniu odpowiedniego wsparcia członkom 
Trybunału i zespołom kontrolnym, tak aby mogli skutecznie realizować swoje zadania.

Przewodniczący to primus inter pares. Musi ułatwiać planowanie i prowadzenie audytów. 
Dzięki dobrej współpracy z dyrekcją, w szczególności w dziedzinie zasobów, skutecznie 
reprezentuje on Izbę w Trybunale i w ramach Komitetu Administracyjnego. Uważam, że 
moim zadaniem jako przewodniczącego jest wspieranie dyskusji w Trybunale i w Izbie na 
tematy, które są kluczowe i istotne. Pragnę ułatwiać te procesy w sposób skrupulatny. Z 
mojego doświadczenia jako członka Izby IV wynika, że członkowie powinni mieć 
wystarczającą swobodę w pełnieniu funkcji sprawozdawców, aby zapewnić 
profesjonalizm i odpowiednią jakość kontroli. Moim zdaniem zadania kontrolne powinny 
być rozdzielane w sposób przejrzysty i sprawiedliwy, przede wszystkim z 
uwzględnieniem interesów i kompetencji każdego z członków. ETO kończy właśnie prace 
nad rocznym programem działań na 2020 r., który obejmuje wiele tematów. 

Obszary, na których trzeba będzie się skoncentrować w przyszłości, mogą obejmować 
efektywność kosztową naszych zaleceń, ryzyko regionalne związane z wdrażaniem 
programów UE oraz ograniczenie naszych kompetencji w zakresie interpretacji przepisów 
krajowych stosowanych w ramach zarządzania dzielonego. 

6. Jeśli miałby Pan wybrać zadania kontrolne, mając na uwadze przygotowanie rocznego 
planu prac Trybunału Obrachunkowego, na jakiej podstawie dokonałby Pan wyboru 
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spośród wykazu priorytetów otrzymanych od Parlamentu lub komisji CONT? Co zrobiłby 
Pan w sytuacji, gdy priorytet polityczny nie odpowiada ocenie ryzyka działalności Unii 
Europejskiej, sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy? 

ETO dysponuje obszerną procedurą, nad którą kontrolę sprawuje prezes i dzięki której 
Trybunał uwzględnia w swoim rocznym programie prac priorytety przekazywane przez 
Parlament i komisję CONT. 

Dla mnie wzorem dobrych praktyk w tej dziedzinie jest Biuro Kontroli Rządu w Stanach 
Zjednoczonych (Government Accountability Office), które pracuje dla Kongresu. Zadania 
kontrolne prowadzone w Trybunale Obrachunkowym to wyważony zbiór zadań 
obejmujący zadania wynikające z inicjatyw zewnętrznych oraz zadania, których 
inicjatorami są nasi audytorzy. Amerykańskie Biuro Kontroli Rządu istnieje, aby wspierać 
Kongres w wywiązywaniu się przezeń z obowiązków konstytucyjnych, pomagać w 
poprawie skuteczności działania i dbać o odpowiedzialność rządu federalnego z myślą o 
obywatelach Stanów Zjednoczonych. Podstawą 90 proc. wszystkich kontroli dotyczących 
wykonania zadań są wnioski przedstawiane przez Kongres.

Jeżeli priorytet polityczny nie odpowiada ocenie ryzyka działalności Unii Europejskiej, 
sporządzonej przez Trybunał Obrachunkowy, powinniśmy przedyskutować daną kwestię 
z Parlamentem, aby zrozumieć powody i znaleźć sposób umożliwiający udostępnienie 
Parlamentowi ustaleń kontroli dotyczącej kwestii o znaczeniu priorytetowym. Bardzo 
ważny jest tu regularny dialog międzyinstytucjonalny.

Zarządzanie portfelem, metody pracy i rezultaty

7. Terminowe sporządzanie dobrej jakości i treściwych sprawozdań ma kluczowe znaczenie. 

 Jak zadbałby Pan o to, by dane wykorzystywane w audycie były wiarygodne, a 
wnioski nie były przestarzałe?

W dalszym ciągu wykonywałbym swoje obowiązki zgodnie z międzynarodowymi 
standardami rewizji finansowej i kodeksem etyki ETO, które świadomie stosuję w 
specyficznym kontekście UE. Najważniejszym punktem odniesienia w moim podejściu do 
audytu jest jednak zdrowy rozsądek.

Terminowość jest również ważna. Kontrole przeprowadzam, mając na uwadze procedurę 
ustawodawczą w Brukseli i potrzeby wynikające z procesu demokratycznego. Tak więc 
dążę do tego, aby sprawozdanie z kontroli zostało opublikowane w momencie, kiedy ma 
największe znaczenie dla naszych ustawodawców. Przykładem może być uproszczenie 
programu „Horyzont 2020” i znajdujące się w przygotowaniu sprawozdanie na temat 
instrumentu na rzecz małych i średnich przedsiębiorstw. W razie konieczności i w ramach 
naszych możliwości wraz z pracownikami mojego gabinetu w odpowiednim terminie 
przedstawiamy swoje uwagi niezależnie od programu audytu ETO, jak to miało miejsce w 
jednym przypadku w 2018 r.3 Zasady i szczegóły dotyczący podejścia ETO do kwestii 
kontroli opisano w szeregu podręczników, norm i wytycznych, które są pomocą dla 
naszych audytorów w wykonywaniu przez nich pracy zgodnie z najwyższymi standardami 
zawodowymi oraz w sposób skuteczny i wydajny. Owe podręczniki, standardy i wytyczne 

3 Wkład na rzecz uproszczenia kolejnych programów badawczych UE po programie „Horyzont 2020”, 
https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_EN.pdf. 

https://www.eca.europa.eu/Lists/ECADocuments/Briefing_paper_H2020/Briefing_paper_H2020_PL.pdf
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powinny być aktualne i zgodne z najnowszą metodyką audytu.

 Jak poprawiłby Pan jakość i trafność rekomendacji?

Pierwsze pytanie, jakie pojawia się w tym kontekście, dotyczy tego, czy ETO potrafi 
wystarczająco dobrze przekształcić dane w informacje i wiedzę przydatne opinii 
publicznej i decydentom (tzw. drabina wiedzy). 

Musimy wychodzić poza formalne procedury i zalecenia na poziomie mikro, ponieważ 
bardzo często koncentrują się one na podniesieniu standardów planowania i 
monitorowania, a tym samym dążyć do schematów na poziomie makro, których 
przydatność na szczeblu politycznym jest większa. Przechodzenie z poziomu mikro na 
poziom makro już się na szczęście rozpoczęło, gdyż poszerzamy zakres naszych usług, 
tak aby obejmował ocenę obszarów polityki, sprawozdania przekrojowe i inne oraz różne 
dokumenty informacyjne. Wzbogaca to zestaw narzędzi, dzięki którym możemy wspierać 
zainteresowane podmioty w Brukseli.

Po drugie, musimy podjąć dyskusję o tym, jak osiągnąć wyższy poziom kontroli 
wykonania zadań. 

W związku z powyższym proponuję, co następuje:

i. Przede wszystkim zadałbym proste pytanie: Czym jest wykonanie zadania? 
Oznacza ono stopniowe działanie mające na celu ustalenie wspólnej narracji 
umożliwiającej lepsze połączenie takich elementów jak wykonanie zadania na 
szczeblu projektu (poziom mikro, tzn. dane na temat wkładu i produktu), 
wieloletnie ramy finansowe (poziom mezo, np. informacje na temat zazieleniania, 
innowacji lub ubóstwa) i współpraca w ramach UE (poziom makro, np. 
zrównoważoność, globalna konkurencja, migracja czy bezpieczeństwo).

ii. Zadbałbym o równe warunki działania w odniesieniu do oszczędności, wydajności 
i skuteczności z jednej strony oraz wartości i czynników kontekstowych z drugiej 
strony. Co najmniej jedno główne pytanie kontrolne powinno dotyczyć 
kompleksowości i czynników kontekstowych.

Co więcej, ETO powinien zwracać większą uwagę na kwestię ekonomicznej opłacalności 
zaleceń.

8. Celem reformy Trybunału Obrachunkowego jest nawiązanie silniejszej relacji 
odpowiedzialności między zespołem kontrolnym a członkiem pełniącym rolę 
sprawozdawcy. 

 Biorąc pod uwagę swoje doświadczenie, czy uważa Pan, że członkowie powinni być 
bardziej zaangażowani w prace kontrolne?

Z mojego doświadczenia z obserwacji wielu zadań kontrolnych wynika, że członek 
Trybunału może pełnić aktywną rolę od początku do końca procesu audytu, pozostawiając 
jednocześnie konkretne prace kontrolne tym, którzy mają najlepsze kwalifikacje do ich 
wykonywania, czyli zespołom kontrolnym. 

Członek Trybunału powinien umieć pracować w zespole i pełnić w nim szczególną rolę. 
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Jego zadaniem jest na przykład umożliwienie przeprowadzenia kontroli, ponieważ to on 
ponosi ostateczną odpowiedzialność. Może to wiązać się z koniecznością nawiązania na 
wczesnym etapie kontaktu z odpowiednimi zainteresowanymi stronami i podmiotami 
zewnętrznymi, z pomocą zespołowi kontrolnemu w uzyskaniu dostępu do istotnych 
dowodów kontroli lub uczestnictwem w wyjazdach zespołu kontrolnego do 
kontrolowanych podmiotów. Jako uczestnik negocjacji z EBC w sprawie protokołu 
ustaleń dotyczącego jednolitego mechanizmu nadzorczego zdałem sobie sprawę, jak 
ważne jest określenie zasad dostępu do danych szczególnie chronionych i stworzenie 
możliwości współpracy w ramach procesów kontroli.

 Czy zmieniłby Pan sposób swojej współpracy z zespołem kontrolnym? Jeśli tak, w 
jaki sposób? 

Dążyłbym do jeszcze większej interakcji i wymiany informacji między zespołami 
kontrolnymi a członkami Trybunału. Stanowi to element mojej długoterminowej strategii 
podczas pełnienia mandatu członka Trybunału Obrachunkowego. 

9. Jak według Pana można byłoby udoskonalić i unowocześnić funkcjonowanie, 
programowanie i pracę (cykl audytu) Trybunału Obrachunkowego? Na podstawie swojej 
pierwszej kadencji proszę podać pozytywny oraz negatywny aspekt pracy Trybunału 
Obrachunkowego.

W celu usprawnienia i zmodernizowania cyklu audytu Trybunału Obrachunkowego 
należy położyć większy nacisk na pojedyncze audyty, cyfryzację i usprawnienie kontroli, 
analizę dużych zbiorów danych oraz terminową i odpowiednią kontrolę wykonania zadań. 

Podczas opracowywania naszego najnowszego specjalnego sprawozdania na temat 
agencji, w kontekście którego jestem członkiem sprawozdawcą, prowadziliśmy działania 
pilotażowe związane z dużymi zbiorami danych. Pozwoliło nam to dokładniej 
przeanalizować takie elementy wchodzące w zakres audytu, na które w normalnych 
okolicznościach zespół kontrolny nie miałby czasu ani zasobów ludzkich. Ponadto 
wprowadzamy cyfryzację na potrzeby audytu finansowego agencji, co może utorować 
drogę takiej samej innowacji we wszystkich audytach finansowych i kontrolach 
prawidłowości. Jako członek komitetu sterującego ds. cyfryzacji ETO mogę te 
doświadczenia dobrze wykorzystać. 

Pozytywnym aspektem pracy ETO jest niezależność, w duchu której członkowie i 
pracownicy wykonują swoją pracę, co oznacza, że gromadzimy i możemy wykorzystywać 
ogromne ilości danych i informacji dotyczących wszystkich obszarów polityki UE. 

Choć zachodzą pewne zmiany, negatywnym aspektem pracy ETO w dalszym ciągu jest 
niemożność skoncentrowania się na ogólnym obrazie sytuacji, tzn. sprowadzanie naszych 
ustaleń do tego, co jest najważniejsze dla ustawodawców UE. Wartości dodanej UE nie 
można dostrzec, jeżeli szczegóły przesłaniają nam istotę rzeczy.

10. Zgodnie z postanowieniami traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi w 
sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu w celu wzmocnienia 
nadzoru publicznego nad wydatkami ogólnymi oraz zwiększenia ich skuteczności.

 Jak w oparciu o doświadczenie z pierwszej kadencji usprawniłby Pan współpracę 
między Trybunałem Obrachunkowym a Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli 
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Budżetowej) w zakresie kontroli budżetu UE?

Prezes Trybunału zawsze odgrywał ważną rolę, jeżeli chodzi o usprawnienie tej 
współpracy. Mimo dobrej współpracy, jaka już istnieje, pragnąłbym przyczynić się do 
takiej formy komunikacji między Parlamentem Europejskim a Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym, która w większym stopniu skupiałaby się na danym obszarze polityki. 

Za przykład mogą posłużyć wspólne konferencje lub (nieformalne) dyskusje na tematy 
takie jak zmiana klimatu, europejska obrona i globalna konkurencja. W przeszłości 
organizowałem konferencje poświęcone doświadczeniom młodych audytorów. W 
konferencjach tych uczestniczyli zainteresowani posłowie do Parlamentu Europejskiego.

Ważne jest, aby sprawozdania ETO nie tylko zawierały obiektywne ustalenia i zalecenia, 
ale by w równym stopniu koncentrowały się na potrzebie Parlamentu, która polega na 
tym, by uzyskać obiektywny ogląd danego obszaru polityki.

 Podobnie, jak można wzmocnić relację między Trybunałem Obrachunkowym a 
krajowymi instytucjami kontrolnymi?

W dalszym ciągu pragnąłbym przywiązywać dużą wagę do komitetu kontaktowego 
najwyższych organów kontroli UE, w którym zasiadają przedstawiciele ETO. Ponadto 
uważam, że rola członka Trybunału wiąże się również ze wsparciem ad hoc dla krajowej 
instytucji kontrolnej z państwa członkowskiego, z którego pochodzi członek, oraz 
utrzymywanie stałych kontaktów z tą instytucją. 

Jest to możliwe w ramach dorocznych prezentacji poświęconych sprawozdaniu rocznemu 
ETO lub poprzez wymianę rocznych programów prac. W ubiegłym roku brałem na 
przykład udział w strategicznej dyskusji holenderskiego trybunału obrachunkowego 
(Algemene Rekenkamer). Co więcej, popieram badania dzielone, takie jak np. wspólny 
audyt dotyczący jakości powietrza4, który przeprowadziło 14 europejskich izb kontroli. 

Posługując się sondażem, zbadałem organizację, tryb funkcjonowania i konstytucyjną rolę 
najwyższych izb kontroli w różnych państwach członkowskich. Sondaż ten wykorzystano 
na potrzeby porównawczego przeglądu audytu.5

11. Jak wspierałby Pan Parlament w doprowadzeniu do skrócenia procedury udzielania 
absolutorium? Jakie działania może Pan podjąć?

Opowiadałbym się za dalszym rozwijaniem podejścia atestacyjnego w kierunku podejścia 
opartego na jednolitej kontroli.

Celem jest sprawniejsza współpraca między krajowymi instytucjami (audytowymi), 
Komisją Europejską i ETO w oparciu o prace wykonywane przez każdą z tych instytucji z 
myślą o przyspieszeniu procedury udzielania absolutorium oraz wzbogaceniu jej o 
informacje zróżnicowane pod względem geograficznym. W miarę możliwości należy 

4 https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality 

5 A. Brenninkmeijer, L.F. Lalikova & D. Siry, Public Audit Accountability – Controlling Administrative Power 
[Odpowiedzialność w ramach kontroli publicznej – sprawowanie kontroli nad organami administracji], ukaże się 
w: Oxford Handbook of Comparative Administrative Law. Oxford: Oxford University Press, 2020.

https://english.rekenkamer.nl/publications/reports/2019/01/30/joint-report-air-quality


RR\1192652PL.docx 15/18 PE642.893v02-00

PL

wspierać wprowadzanie nowoczesnych technik audytowych takich jak duże zbiory 
danych i cyfryzacja. Duże ilości danych i informacji są już dostępne na potrzeby kontroli 
finansowej i kontroli zgodności oraz są wykorzystywane przez sektor prywatny i Komisję 
Europejską.

Przedsiębiorstwa prywatne publikują swoje sprawozdania nie później niż kilka miesięcy 
po zakończeniu roku obrachunkowego. We współpracy z Komisją i dzięki cyfryzacji 
powinniśmy dążyć do wydawania poświadczenia wiarygodności w dużo krótszym czasie.

Niezależność i integralność 

12. W jaki sposób może Pan wykazać przed Parlamentem Europejskim swoją niezależność 
oraz zapewnić, że żadna działalność prowadzona w przeszłości, w chwili obecnej oraz w 
przyszłości nie będzie podawać w wątpliwość Pana rzetelności w wywiązywaniu się z 
obowiązków w Trybunale Obrachunkowym? 

W tym względzie zachowuję skromność, gdyż wyniki z przeszłości nie stanowią 
gwarancji uzyskania dobrych wyników w przyszłości. Podczas mojej kariery zawodowej 
nigdy nie było powodu do krytykowania mnie za brak niezależności lub przejrzystości i 
zaangażowania, z jakimi wywiązuję się z moich obowiązków.

Pełniąc funkcję nauczyciela akademickiego, sędziego i rzecznika praw obywatelskich, 
dowiodłem, że potrafię działać w sposób uczciwy i niezależny w różnych 
okolicznościach. Transparency International uznało holenderskiego rzecznika praw 
obywatelskich za najsolidniejszy filar rozliczalności w holenderskim systemie 
konstytucyjnym. Ponadto nie mam powiązań politycznych.

W tym roku wykorzystałem swoje doświadczenie do wydania książki o autorytecie 
moralnym, skierowanej do młodych osób rozpoczynających karierę zawodową (Moreel 
leiderschap, Prometheus, Amsterdam 2019).

13. Jak postąpiłby Pan w przypadku poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa 
dotyczącego funduszy UE lub korupcji z udziałem osób pochodzących z Pana kraju? Czy 
był Pan w podobnej sytuacji podczas swojej obecnej kadencji?

Bez względu na państwo członkowskie lub zainteresowaną osobę każdy taki przypadek 
zgłosiłbym właściwym organom. Uważam, że w odniesieniu do oszustw i korupcji należy 
prowadzić politykę zerowej tolerancji. Oszustwa, korupcja i poważne nieprawidłowości 
prowadzą do erozji podstaw demokracji, gdyż osłabiają zaufanie opinii publicznej do 
sposobu funkcjonowania organizacji publicznych na szczeblu europejskim, krajowym i 
lokalnym. 

Podczas sprawowania swojego mandatu nigdy nie miałem do czynienia z taką sytuacją.

14. Wystąpienie konfliktu interesów może spowodować zagrożenie dla reputacji Trybunału 
Obrachunkowego. Jak postąpiłby Pan w przypadku konfliktu interesów? 

Wystąpienie konfliktu interesów lub nawet pozory jego zaistnienia wymagają ogromnego 
wyczucia i gotowości do szybkiego podjęcia odpowiednich działań. 

W razie konieczności poinformowałbym prezesa Trybunału i zwrócił się do komisji ds. 
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etyki o radę w sprawie działań, jakie należy podjąć, aby ochronić integralność ETO i 
owoce jego pracy. 

Po drugie, w sytuacji braku formalnej procedury odrzucenia z powodu stronniczości 
opowiadam się za przeglądem ram etycznych Trybunału (kodeks postępowania, 
regulamin, przepisy wykonawcze i wskazówki etyczne), aby umożliwić członkom 
wyłączenie się z danej sprawy, gdyby istniało z ich strony zagrożenie brakiem 
obiektywizmu. Procedura ta powinna być podobna do procedury wyłączenia sędziów.

Ramy etyczne ETO podlegają wzajemnej weryfikacji przez cztery najwyższe organy 
kontroli. Wniosłem swój wkład w tę wzajemną ocenę.

15. Czy jest Pan stroną jakiegokolwiek postępowania sądowego? Jeśli tak, jakiego rodzaju 
jest to postępowanie?

Nie jestem stroną żadnego postępowania sądowego.

16. Jakie konkretne zobowiązania jest Pan gotów poczynić w zakresie poprawy 
przejrzystości, zacieśnienia współpracy oraz podejmowania skutecznych działań w 
związku ze stanowiskami Parlamentu oraz składanymi przezeń wnioskami w sprawie 
audytów? 

Od sześciu lat pracuję dla ETO oraz bardzo angażuję się na rzecz przejrzystości i 
współpracy, aby wzmocnić demokratyczną rolę Parlamentu Europejskiego i poprawić 
poziom rozliczalności instytucji UE. Zamierzam pełnić tę rolę w dalszym ciągu w sposób 
przejrzysty i przekonujący z punktu widzenia obserwatorów zewnętrznych.

Inne zagadnienia

17. Czy wycofa Pan swoją kandydaturę na przedłużenie mandatu, jeśli opinia Parlamentu w 
sprawie powołania Pana na członka Trybunału Obrachunkowego będzie nieprzychylna?

W relacjach między Trybunałem Obrachunkowym, w tym mną samym jako członkiem, a 
Parlamentem, w szczególności Komisją Kontroli Budżetowej, zaufanie jest niezbędnym 
warunkiem. Zdaję sobie sprawę, że wykazując się niezależnością umysłu i dowodząc 
swoich umiejętności zawodowych, muszę przekonać Parlament Europejski, że spełniam 
warunki otrzymania mandatu.

Gdyby się okazało, że Parlament Europejski nie ma wystarczającego zaufania do moich 
umiejętności zawodowych i do mojej niezależności, i gdyby w związku z tym opinia 
Parlamentu była negatywna, wycofałbym swoją kandydaturę.

18. Powołanie na członka Trybunału Obrachunkowego wymaga pełnego zaangażowania oraz 
poświęcenia się dla tej instytucji, a także troski o zaufanie obywateli do Unii Europejskiej.

 Jaki jest według Pana najlepszy sposób wywiązywania się z tych obowiązków?

W tej kwestii również zachowuję skromność, gdyż wyniki z przeszłości nie stanowią 
gwarancji uzyskania dobrych wyników w przyszłości. Podczas mojej kariery zawodowej 
nigdy nie było powodu do krytykowania mnie za brak pełnego zaangażowania i 
poświęcenia na rzecz instytucji. Uważam, że utrzymywanie kontaktów z odpowiednimi 
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instytucjami, społeczeństwem obywatelskim i mediami w Holandii, a także 
przedstawianie obywatelom wyników naszej pracy to najlepszy sposób zdobycia przez 
UE zaufania swoich obywateli.

 Jakie są Pana obecne osobiste plany dotyczące ilości dni, w których byłby Pan obecny 
w Luksemburgu? Czy zamierza Pan zmienić te plany?

Mieszkam w Luksemburgu i przebywam tu w każdy tydzień roboczy. Staram się 
ograniczać podróże służbowe, aby być w Trybunale Obrachunkowym tak często, jak jest 
to możliwe w rozsądnych granicach z uwagi na codzienną pracę Trybunału. 

Uważam, że rola członka Trybunału polega na stałej odpowiedzialności, tzn. 24 godziny 
na dobę i każdego dnia w roku, gdyż z mojego doświadczenia wynika, że rok taki ma 365 
dni roboczych.
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