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PROJEKT DECYZJI PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO

w sprawie powołania Joëlle Elvinger na członka Trybunału Obrachunkowego
(C9-0122/2019 – 2019/0815(NLE))

(Konsultacja)

Parlament Europejski,

– uwzględniając art. 286 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, na mocy 
którego Rada skonsultowała się z Parlamentem (C9-0122/2019),

– uwzględniając art. 129 Regulaminu,

– uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A9-0030/2019),

A. mając na uwadze, że Komisja Kontroli Budżetowej dokonała oceny kwalifikacji 
kandydatki, 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 kandydatki zgłoszonej przez Radę na 
stanowisko członka Trybunału Obrachunkowego;

1. wydaje pozytywną opinię w sprawie propozycji Rady dotyczącej powołania Joëlle 
Elvinger 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 JOËLLE ELVINGER

WYKSZTAŁCENIE

2019 (kwiecień – październik) INSEAD
International Directors Programme

Czerwiec 2012 r. INSEAD
Management Acceleration Programme

Maj 2008 r. Egzamin na zakończenie stażu sądowego
Adwokat (Izba Adwokacka w Luksemburgu)

Czerwiec 2006 r. Dyplom kandydata na notariusza

2005–2006 Staż notarialny w kancelarii mecenasa Josepha Elvingera, notariusza z 
siedzibą w Luksemburgu

Maj 2005 r. Przyjęta do Izby Adwokackiej w Luksemburgu

2004–2005 Dodatkowe kursy z zakresu prawa luksemburskiego

2003 – 2004 Queen Mary University w Londynie, Zjednoczone Królestwo
Program LLM (podatki) (wynik: merit)

2002 – 2003 Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Aix-en-Provence
Magister prawa – prawo przedsiębiorstw (wynik: dostateczny)

2001–2002 Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Aix-en-Provence
Licencjat z prawa

1999–2001 Wydział Prawa i Nauk Politycznych Uniwersytetu w Aix-en-Provence
Dyplom DEUG z prawa

1992 – 1999 Liceum Lycée de Garçons w Luksemburgu
Dyplom maturalny, profil D 
(ekonomia – matematyka) (wynik: dobry)

1986 – 1992 Szkoła podstawowa w Helmsange i Walferdange

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

od kwietnia 2009 r. KANCELARIA JOËLLE ELVINGER
adwokat

listopad 2006 r. 
– marzec 2009 r. KANCELARIA TURK & PRUM, Luksemburg
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kwiecień 2005 r. 
– październik 2006 r. LINKLATERS LOESCH, Luksemburg

Dział „Corporate Mainstream”
listopad 2003 r. 
– czerwiec 2004 r. ERNST & YOUNG GLOBAL, Londyn

Staż w wymiarze dwóch dni tygodniowo w 
dziale „Finanse i Infrastruktura”

lipiec 2003 r. LINKLATERS LOESCH, Luksemburg
Jednomiesięczny staż w dziale „Bankowość”

czerwiec – lipiec 2002 r. WILDGEN & ASSOCIES, Luksemburg 
Sześciotygodniowy staż letni

wrzesień 2001 r. Kancelaria notarialna Josepha ELVINGERA, Luksemburg
Jednomiesięczny staż letni

wrzesień 2000 r. Kancelaria notarialna Josepha ELVINGERA, Luksemburg
Jednomiesięczny staż letni

INNA DZIAŁALNOŚĆ

od 2011 r. Cebi International S.A. członek zarządu

od 2014 r. Œuvre Nationale de Secours Grande-Duchesse Charlotte 
członek zarządu

od 2011 r. CIGL Walferdange
członek zarządu

od 2009 r. Stowarzyszenie Luxembourg Alzheimer
członek zarządu

od 2009 r. Żłobek Crèche de Walferdange asbl (Beienhaischen)
członek zarządu
prezes od 2016 r.

FUNKCJE POLITYCZNE

od grudnia 2013 r. posłanka
Izba Deputowanych, Luksemburg

Komisje parlamentarne:
Przewodnicząca Komisji ds. Klas Średnich i Turystyki
Wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki
Członek Komisji Finansów i Budżetu
Członek Komisji Pracy i Zabezpieczenia Społecznego
Członek Komisji Obrachunkowej

Gmina Walferdange (Luksemburg):
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od listopada 2017 r. Członek rady gminy Walferdange

styczeń 2016 r. – listopad 2017 r. Burmistrz gminy Walferdange

listopad 2011 r. – styczeń 2016 r. Członek zarządu gminy Walferdange (zastępca 
burmistrza)

listopad 2005 r. – listopad 2011 r. Członek rady gminy Walferdange

JĘZYKI

Luksemburski: język ojczysty
Francuski: biegła znajomość (w mowie i piśmie)
Niemiecki: biegła znajomość (w mowie i piśmie)
Angielski: biegła znajomość (w mowie i piśmie)
Włoski: poziom średniozaawansowany (w mowie i piśmie)
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ZAŁĄCZNIK 2: ODPOWIEDZI JOËLLE ELVINGER NA PYTANIA ZAWARTE W 
KWESTIONARIUSZU

Doświadczenie zawodowe

1. Proszę przedstawić swoje doświadczenie zawodowe w dziedzinie finansów publicznych, 
w zakresie planowania budżetu, realizacji budżetu lub zarządzania budżetem czy kontroli 
budżetowej lub audytu.

Od 5 grudnia 2013 r. jestem członkiem Izby Deputowanych Wielkiego Księstwa 
Luksemburga. Jako deputowana pełnię lub pełniłam następujące funkcje:

- członek Komisji Finansów i Budżetu od 2013 r.

- członek Komisji Kontroli Wykonania Budżetu w latach 2014–2016

- wiceprzewodnicząca Komisji Gospodarki od 2013 r.

- członek Komisji Obrachunkowej od 2013 r.

- sprawozdawczyni w zakresie reformy podatkowej z 2016 r.

- sprawozdawczyni w zakresie ustawy dotyczącej budżetu obejmującego przychody i 
wydatki państwa w roku budżetowym 2018.

W przeszłości byłam odpowiedzialna za opracowanie i wykonanie budżetu (a także za 
zarządzanie kadrami) na szczeblu gminy Walferdange liczącej 8000 mieszkańców, pełniąc 
następujące funkcje:

- zastępczyni burmistrza w latach 2011–2015 i

- burmistrz od stycznia 2016 r. do listopada 2017 r.

Na szczeblu gminnym jestem obecnie członkiem rady gminy i nadal zajmuję się finansami 
gminy.

2. Co zaliczyłaby Pani do swoich najważniejszych osiągnięć w życiu zawodowym?

Swoją karierę zawodową rozpoczęłam w 2005 r. w kancelarii adwokackiej Linklaters w 
Luksemburgu, a kilka miesięcy później wybrano mnie do rady gminy Walferdange 
(Luksemburg). W listopadzie 2006 r. dołączyłam do kancelarii adwokackiej Turk & Prum w 
Luksemburgu. Korzystając ze zdobytego doświadczenia i wiedziona chęcią do podjęcia 
nowych wyzwań, w 2009 r. zdecydowałam się rozpocząć własną działalność i otworzyć 
kancelarię adwokacką w Luksemburgu.

Oprócz doświadczenia zdobytego jako adwokat (od 2005 r. należę do Izby Adwokackiej w 
Luksemburgu) w wielu różnych dziedzinach prawa (prawo spółek, prawo pracy, prawo 
cywilne, prawo handlowe itd.) chciałabym poruszyć następujące aspekty, które umożliwiły 
mi rozwój zawodowy w dziedzinie finansów, kontroli finansowej i zarządzania:

w 2011 r., podczas zakupu grupy Cebi przez jej dyrekcję, aktywnie przyczyniłam się (jako 
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adwokat i przyszła administrator spółki) do transakcji, finansowania i restrukturyzacji grupy.

Jako zastępca burmistrza (2011–2015), a następnie jako burmistrz gminy Walferdange 
(2016–2017) byłam nie tylko odpowiedzialna za finanse gminy, lecz także za organizację 
usług komunalnych i kadr.

W 2013 r. zostałam wybrana do Izby Deputowanych Luksemburga.

W 2016 r. powołano mnie na sprawozdawcę ds. reformy podatkowej, która weszła w życie 1 
stycznia 2017 r. Reforma ta wprowadziła rozsądną równowagę między ulgami podatkowymi 
na korzyść gospodarstw i przedsiębiorstw z jednej strony a trwałością finansów publicznych 
z drugiej. Zwiększając siłę nabywczą gospodarstw i konkurencyjność przedsiębiorstw, 
reforma przyczyniła się do wzrostu luksemburskiej gospodarki i do rozwoju 
luksemburskiego rynku pracy. Oprócz wspomnianych ulg podatkowych na korzyść osób 
fizycznych i prawnych wprowadzone przepisy odzwierciedlały również chęć rządu do 
pełnego dostosowania Luksemburga do standardów międzynarodowych w dziedzinie 
podatków. Zgodnie z wymogami wynikającymi ze zmienionego standardu FATF z 
2012/2013 r. i dyrektywy zwanej „AMLD4” przestępstwo prania pieniędzy rozszerzono 
między innymi na przestępstwa podatkowe. To dostosowanie prawa karnego skarbowego 
odpowiadało również zaleceniom Komisji Europejskiej mającym na celu dalsze umocnienie 
zasad Unii Europejskiej w zakresie walki z praniem pieniędzy i finansowaniem terroryzmu.

Muszę podkreślić, że sporządzenie tak znaczącego sprawozdania pozwoliło mi na rozwój 
osobisty. Przygotowawcze prace ustawodawcze, analiza opinii izb zawodowych oraz 
codzienna wymiana poglądów z obywatelami umożliwiły mi wypracowanie w krótkim 
czasie całościowego oglądu poszczególnych wyzwań, wniosków i potrzeb, którym należało 
sprostać. Odebrałam to zadanie jako prawdziwy przywilej, który umocnił mnie w 
przekonaniu, że należy w jeszcze większym stopniu przybliżyć obywatelom politykę, finanse 
publiczne i Unię Europejską.

Biorąc pod uwagę zdobyte przeze mnie doświadczenie, koledzy z Komisji Finansów i 
Budżetu powierzyli mi w następnym roku zadanie przedstawienia sprawozdania w sprawie 
budżetu przychodów i wydatków państwa na rok 2018. Główne wyzwanie po raz kolejny 
polegało na prowadzeniu ambitnej polityki inwestycyjnej w celu utrzymania jakości życia w 
naszym kraju bez narażania się na ryzyko nieprzestrzegania kryteriów Paktu Stabilności i 
Wzrostu. Podczas gdy istnieje niebezpieczeństwo, że same dotacje budżetowe można często 
sprowadzać do ich abstrakcyjnego charakteru, cele kryjące się za nazwami linii budżetowych 
odzwierciedlają jednak bardzo konkretne zobowiązania polityczne (infrastruktura, 
mobilność, edukacja, zrównoważony rozwój). Z tego powodu do sporządzenia sprawozdania 
zaprosiłam także przedstawicieli przyszłych pokoleń. Przeprowadzone wymiany poglądów 
nie tylko pozwoliły młodym ludziom na zapoznanie się z polityką budżetową rządu, lecz 
także na wyrażenie opinii na temat wyzwań, jakie zamierzają podjąć w przyszłości –  
przyszłości, która do nich należy.

3. Jakie ma Pani doświadczenia zawodowe związane z międzynarodowymi organizacjami 
lub instytucjami wielokulturowymi i wielojęzycznymi z siedzibą poza Pani krajem 
ojczystym?

Po ukończeniu studiów prawniczych w Aix-en-Provence (Francja) i w Londynie 
(Zjednoczone Królestwo) rozpoczęłam pracę zawodową jako adwokat w międzynarodowej 
kancelarii Linklaters, a następnie w jednej z luksemburskich kancelarii adwokackich. 
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Luksemburg jest krajem wielokulturowym i wielojęzycznym. Przykładowo gmina 
Walferdange, w której od 2005 r. jestem członkiem rady gminy (zastępcą burmistrza, a 
następnie burmistrzem w latach 2011–2017), liczy 53 % mieszkańców będących 
obcokrajowcami z blisko 93 różnych krajów. Zatem od prawie 15 lat mam do czynienia z 
mieszkańcami gminy ze środowiska wielokulturowego.

Ponadto odbyłam dwa kursy szkoleniowe w zakresie „executive education” (kształcenie kadr 
kierowniczych wysokiego szczebla) w Insead, międzynarodowej szkole handlowej z siedzibą 
w Fontainebleau (Francja). Za każdym razem wśród uczestników kursów było około 
czterdziestu studentów z różnych krajów i środowisk. Wciąż utrzymuję regularne kontakty z 
tymi osobami.

4. Czy uzyskała Pani absolutorium z wykonywania swych poprzednich funkcji 
kierowniczych, jeżeli taka procedura miała zastosowanie?

Mogę potwierdzić, że uzyskałam absolutorium z wykonania wszystkich obowiązków, jakie 
mi do dziś powierzono w ramach pełnionych przeze mnie funkcji administratora w sektorze 
prywatnym i w stowarzyszeniach.

Procedury tej nie stosuje się w odniesieniu do moich mandatów politycznych.

5. Które z wcześniejszych stanowisk zawodowych objęła Pani w wyniku nominacji 
politycznej?

Oprócz mandatów politycznych, jakie pełniłam na szczeblu gminnym i krajowym w wyniku 
demokratycznych wyborów, jedynym stanowiskiem, na które zostałam powołana przez rząd, 
jest (niewynagradzany) pięcioletni mandat (2014–2019) członka zarządu publicznej placówki 
Oeuvre Nationale de Secours Grande- Duchesse Charlotte.

6. Proszę wymienić trzy najważniejsze decyzje, w których podjęciu uczestniczyła Pani w 
swojej pracy zawodowej.

Pozwolę sobie przytoczyć kilka decyzji podjętych przez rząd luksemburski, w przypadku 
których dotyczące ich projekty ustaw powstały w ramach prac Komisji Finansów i Budżetu 
przed głosowaniem w Izbie Deputowanych.

Decyzje te dotyczą (1) przejrzystości, walki z oszustwami i uchylaniem się od 
opodatkowania, (2) przepisów podatkowych oraz (3) dobrego zarządzania finansami 
publicznymi.

- Zwalczanie oszustw podatkowych i uchylania się od opodatkowania: Jako deputowana 
miałam okazję z bliska śledzić wysiłki Luksemburga na rzecz przystosowania się do 
wymogów europejskich i dostosowania sieci konwencji skarbowych do standardu 
międzynarodowego (UE i OCDE). Dzięki spójnemu pakietowi projektów ustaw rząd 
umocnił przepisy w zakresie zgodności i przejrzystości podatkowej. Przykładowo 
zacytuję zniesienie tajemnicy bankowej w 2014 r., transpozycję do prawa krajowego 
dyrektywy (UE) 2016/2258 w sprawie obowiązkowej automatycznej wymiany 
informacji w dziedzinie opodatkowania w odniesieniu do mechanizmów 
transgranicznych podlegających obowiązkowi zgłaszania (DAC5), a także transpozycję 
dyrektywy ATAD I mającej na celu walkę z agresywną optymalizacją podatkową.
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- Reforma podatkowa w 2016 r.: W 2016 r. przedstawiłam w imieniu Komisji Finansów i 
Budżetu sprawozdanie dotyczące reformy podatkowej, której celem było 
ukierunkowane umocnienie siły nabywczej gospodarstw i konkurencyjności 
przedsiębiorstw.

- Pakiet na rzecz przyszłości: Wdrożenie „pakietu na rzecz przyszłości” („Zukunftspak”) 
– będącego ścisłym programem oszczędności przegłosowanym przez Izbę 
Deputowanych w grudniu 2014 r. – urzeczywistniło wolę rządu do trwałego 
uzdrowienia finansów publicznych, ograniczenia deficytu strukturalnego i 
zagwarantowania dzięki temu większej sprawiedliwości międzypokoleniowej. Chociaż 
wprowadzenie oszczędności nie cieszyło się popularnością, trzeba dzisiaj stwierdzić, że 
sytuacja poprawiła się, a zastosowane środki były zatem konieczne i uzasadnione.

Niezależność
7. Traktat stanowi, że członkowie Trybunału Obrachunkowego muszą być „w pełni 

niezależni” w pełnieniu swoich funkcji. Jak zamierza Pani stosować się do tego 
obowiązku podczas wykonywania przyszłych zadań?

Jako członek Trybunału Obrachunkowego będę ściśle przestrzegała obowiązku 
niezależności, zgodnie z Traktatem o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej (TFUE). 
Zobowiązuję się, że nie będę prowadziła żadnej działalności zawodowej w trakcie mandatu i 
będę przestrzegała obowiązku uczciwości i dyskrecji w odniesieniu do przyjmowania 
nowych funkcji po zakończeniu mandatu. 

Jeżeli zostanę wybrana na członka Trybunału Obrachunkowego, nie będę prowadziła żadnej, 
wynagradzanej bądź niewynagradzanej, dodatkowej działalności zawodowej.

Zrezygnuję również z członkostwa w Izbie Adwokackiej w Luksemburgu i zaprzestanę 
działalności jako adwokat.

Złożę także rezygnację ze wszystkich pełnionych przeze mnie mandatów 
administratora.

Jeżeli chodzi o mandaty administratora w ramach wolontariatu, jestem gotowa złożyć 
rezygnację ze wszystkich funkcji, jeżeli komitet etyki Trybunału Obrachunkowego uzna, że 
pełnienie któregokolwiek z tych mandatów jest niezgodne z wykonywaniem przez mnie 
mandatu w Trybunale Obrachunkowym.

Jeżeli zostanę wybrana na członka Trybunału Obrachunkowego, będę wykonywała moje 
obowiązki w sposób nieposzlakowany, niezawisły, przejrzysty i niezależny zgodnie z 
art. 286 ust. 1 Traktatu o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej i będę ściśle przestrzegała 
kodeksu postępowania członków Trybunału. Nie będę również przyjmowała instrukcji z 
jakiegokolwiek zewnętrznego źródła i powstrzymam się od wszelkich czynności 
niezgodnych z charakterem moich przyszłych funkcji.

8. Czy Pani lub ktokolwiek z Pani bliskich (rodzice, rodzeństwo, partner w zalegalizowanym 
związku bądź dzieci) posiada jakiekolwiek udziały w podmiotach gospodarczych lub 
jakiekolwiek udziały finansowe czy też inne zobowiązania, które mogłyby kolidować z 
Pani przyszłymi obowiązkami?
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Jeśli chodzi o mnie, nie posiadam żadnych udziałów w spółce handlowej ani w spółce 
holdingowej.

Mój ojciec jest jedynym akcjonariuszem luksemburskiej spółki Cebi International S.A. 
(przemysł motoryzacyjny). Nie jestem zaangażowana w codzienne zarządzanie firmą.

Mój mąż jest jedynym wspólnikiem spółki z o.o. prawa luksemburskiego specjalizującej się 
w doradztwie gospodarczym, zarządza portfelem klientów jako broker ubezpieczeniowy i 
jest niezależnym członkiem zarządów spółek.

Nie mam konfliktu interesów, a gdyby miało to nastąpić w przyszłości, powstrzymam się od 
podjęcia danej decyzji.

9. Czy jest Pani gotowa ujawnić prezesowi Trybunału wszystkie swoje interesy finansowe i 
inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie?

Jestem jak najbardziej gotowa ujawnić prezesowi Trybunału Obrachunkowego wszystkie 
moje interesy finansowe i inne zobowiązania oraz pozwolić na ich upublicznienie.

Moje oświadczenie majątkowe jest już dostępne na stronie internetowej Izby Deputowanych 
zgodnie z regulaminem Izby Deputowanych i kodeksem postępowania deputowanych 
luksemburskich w odniesieniu do interesów finansowych i konfliktów interesów.

10. Czy jest Pani stroną jakiegokolwiek toczącego się postępowania sądowego? Jeżeli tak, 
proszę podać szczegółowe informacje.

Nie, nie dotyczy mnie żadne toczące się 
postępowanie.

11. Czy pełni Pani czynną lub wykonawczą funkcję polityczną? Jeśli tak, na jakim szczeblu? 
Czy zajmowała Pani jakiekolwiek stanowisko polityczne w ciągu ostatnich 18 miesięcy? 
Jeżeli tak, proszę podać szczegółowe informacje.

Jestem obecnie członkiem Izby Deputowanych oraz członkiem rady gminy Walferdange.

Jako deputowana jestem członkiem komitetu regionalnego i komitetu sterującego mojej 
partii. Jestem również członkiem komitetu sekcji lokalnej mojej partii.

12. Czy w razie wyboru na członka Trybunału ustąpi Pani z piastowanych stanowisk, na które 
została Pani wybrana, oraz zrezygnuje z aktywnie pełnionych funkcji partyjnych?

Potwierdzam, że jeśli zostanę mianowana członkiem Trybunału Obrachunkowego, 
zrezygnuję z powyższych mandatów, a mianowicie z funkcji członka rady gminnej i Izby 
Deputowanych.

Zrezygnuję również z mandatu członka komitetu sekcji lokalnej mojej partii.

13. Jak postąpiłaby Pani w przypadkach poważnych nieprawidłowości, a nawet oszustwa lub 
korupcji z udziałem osób pochodzących z Pani kraju?

Ponieważ Trybunał Obrachunkowy nie posiada uprawnień śledczych, zobowiązuję się 
powiadomić Europejski Urząd ds. Zwalczania Nadużyć Finansowych (OLAF) o każdym 
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przypadku nadużycia i korupcji, aby OLAF mógł przeprowadzić dochodzenie. 

Oczywiście będę stosowała te same zasady do wszystkich osób i państw członkowskich.

Wykonywanie obowiązków
14. Jakie powinny być główne cechy należytego zarządzania finansami w przypadku 

instytucji publicznych? W jaki sposób Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do 
należytego zarządzania finansami?

Przy zarządzaniu środkami publicznymi trzeba zawsze przestrzegać zasady legalności. 
Przestrzeganie ustaw i przepisów nie gwarantuje jednak samo w sobie skutecznego 
zarządzania zasobami. W związku z tym należyte zarządzanie finansami jest niezwykle 
ważne we wszystkich instytucjach publicznych i stanowi warunek wstępny zagwarantowania 
obywatelom usług publicznych dobrej jakości.

Należyte zarządzanie finansami przekłada się na zaangażowanie całej instytucji publicznej na 
wszystkich szczeblach na rzecz właściwego, ostrożnego i odpowiedzialnego wydatkowania 
środków publicznych, przy czym należy położyć nacisk na trzy główne elementy: 
skuteczności, wydajności i oszczędności.

Według mnie główne cechy należytego zarządzania finansami, na każdym szczeblu, to:

- jasne i podane wyraźnie do powszechnej wiadomości wartości organizacyjne, a także 
cele strategiczne służące należytemu zarządzaniu finansami,

- struktura zarządzania umożliwiająca realizację celów usług publicznych,

- uprzednio ustanowione ramy zarządzania realizacją celów: wyznaczanie konkretnych, 
jasnych i osiągalnych celów (we wszystkich obszarach działalności objętych budżetem), 
w połączeniu z ciągłą kontrolą i oceną dzięki wcześniej ustalonym wskaźnikom 
(określenie wskaźników wykonania),

- skuteczny system kontroli wewnętrznej,

- operacyjny system zarządzania informacjami,

- publiczny charakter i przejrzystość działalności finansowej we wszystkich instytucjach 
publicznych (krajowych i lokalnych) oraz

- wyraźna odpowiedzialność.

Trybunał Obrachunkowy może przyczynić się do rozwijania takiej kultury zarządzania 
finansami poprzez przeprowadzanie kontroli zgodnie z powyższymi kryteriami, dzięki 
którym Trybunał może identyfikować zagrożenia i niedociągnięcia oraz wydawać zalecenia.

15. Zgodnie z postanowieniami Traktatu Trybunał jest zobowiązany pomagać Parlamentowi 
w sprawowaniu funkcji kontrolnej w zakresie wykonania budżetu. Jak zapewniłaby Pani 
dalszą poprawę współpracy między Trybunałem a Parlamentem Europejskim (w 
szczególności jego Komisją Kontroli Budżetowej) w celu zarówno wzmocnienia nadzoru 
publicznego nad wydatkami ogólnymi, jak i zwiększenia ich skuteczności?

Dobra współpraca między Parlamentem Europejskim a Trybunałem Obrachunkowym ma 
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zasadnicze znaczenie dla zagwarantowania skutecznego nadzoru nad wykonaniem budżetu 
Unii Europejskiej. Poza tym prowadzona od kilku lat bliska współpraca, w ramach której 
Parlament Europejski jest zaangażowany bardzo wcześnie w opracowywanie programów 
prac, umożliwia Trybunałowi Obrachunkowemu zapewnianie właściwych produktów, 
zaspokajających potrzeby posłów do Parlamentu Europejskiego. Odpowiednie śledzenie 
przez Parlament Europejski prac nad sprawozdaniami Trybunału Obrachunkowego zwiększa 
wydźwięk tych sprawozdań.

Jeśli zostanę członkiem Trybunału Obrachunkowego, będę do dyspozycji Parlamentu 
Europejskiego, a zwłaszcza Komisji Kontroli Budżetowej, aby omawiać, w ramach wymiany 
dwustronnej, wszelkie tematy interesujące posłów do Parlamentu Europejskiego lub 
członków Państwa komisji i w razie potrzeby chętnie podzielę się swoją wiedzą fachową.

16. Co według Pani stanowi wartość dodaną kontroli wykonania zadań? W jaki sposób 
należałoby wprowadzić wyniki kontroli do procedur zarządzania?

Kontrole zgodności, kontrole finansowe i kontrole wykonania zadań wzajemnie się 
uzupełniają. Podczas gdy kontrola zgodności ocenia, czy działania i programy zostały 
zrealizowane zgodnie z przepisami ustawowymi i wykonawczymi, kontrola wykonania 
zadań koncentruje się na działaniach i programach, aby ocenić, czy zostały zrealizowane w 
sposób optymalny, z uwzględnieniem trzech głównych elementów: skuteczności, wydajności 
i oszczędności.

Sama zgodność z zasadami nie może gwarantować, że środki zostały dobrze wydane zgodnie 
z założonymi celami i z korzyścią dla obywateli europejskich, głównie w kontekście 
ukierunkowania na wyniki, które staje się coraz ważniejszym aspektem budżetu Unii 
Europejskiej. W związku z tym kontrola wykonania zadań zapewnia niezależną ocenę 
pozwalającą sprawdzić, jak zarządzany jest przedmiot kontroli (działalność, program lub 
jednostka) i jaką wartość przynosi Unii, a tym samym obywatelom. W trakcie tej kontroli 
sprawdza się również, czy jej przedmiot zrealizował zamierzone cele (skuteczność) w sposób 
wydajny i oszczędny przy wykorzystaniu minimalnych zasobów do osiągnięcia 
maksymalnego oddziaływania.

Według mnie kontrola wykonania 
zadań

- pomaga w zapewnieniu poczucia odpowiedzialności osób zarządzających funduszami 
(więcej przejrzystości co do sposobu wykorzystania przydzielonych środków) dzięki 
niezależnej ocenie,

- wnosi istotny wkład w proces decyzyjny Parlamentu Europejskiego i Rady w 
procedurze udzielania absolutorium oraz podczas przeglądu przepisów,

- poprawia przyszłe wykonywanie zadań, ponieważ umożliwia określenie dziedzin, w 
których można poprawić skuteczność, wydajność i oszczędność, a także wydawanie 
zaleceń dotyczących możliwych ulepszeń.

Ten ostatni aspekt jest bardzo ważny, ponieważ kontrola wykonania zadań nie ogranicza się 
do wykrycia niedociągnięć, ale ma na celu również przedstawienie zarządzającym zaleceń z 
myślą o zaradzeniu tym niedociągnięciom, rozwiązaniu problemów, poprawieniu 
zarządzania i położeniu nacisku na dobre praktyki.
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Zarządzający są odpowiedzialni za zaradzenie stwierdzonym niedociągnięciom i wdrożenie 
wydanych zaleceń. Aby upewnić się, że zalecenia zostały odpowiednio zrozumiane i 
zaakceptowane w jak najszerszym stopniu przez zarządzających, co gwarantuje ich właściwe 
wykonanie, kluczowe znaczenie ma stały dialog między poszczególnymi podmiotami przez 
cały czas trwania kontroli:

- procedury zatwierdzania i analiza kontradyktoryjna pomagają w omawianiu wniosków i 
zaleceń z kontrolowanymi jednostkami;

- przedstawianie wniosków i zaleceń Parlamentowi Europejskiemu zwiększa ich 
oddziaływanie;

- monitorując zalecenia, audytor sprawdza, w jakim stopniu zarządzający się do nich 
zastosował.

17. Jak można usprawnić współpracę pomiędzy Trybunałem Obrachunkowym, krajowymi 
instytucjami kontrolnymi i Parlamentem Europejskim (Komisją Kontroli Budżetowej) w 
zakresie kontroli budżetu UE?

Krajowe instytucje kontrolne to naturalni partnerzy Europejskiego Trybunału 
Obrachunkowego. W związku z tym współpraca między tymi dwiema instytucjami przynosi 
korzyści wszystkim. Krajowe instytucje kontrolne są obeznane z procedurami 
obowiązującymi w państwach członkowskich, mają świadomość niedociągnięć oraz wiedzą, 
co i w jaki sposób można poprawić. W kontekście europejskim, gdzie 80 % budżetu podlega 
zarządzaniu dzielonemu, ta dogłębna znajomość procedur oraz wiedza fachowa krajowych 
instytucji kontrolnych powinny być wykorzystywane z korzyścią dla wszystkich 
zainteresowanych stron w Unii. Art. 287 ust. 3 TFUE podkreśla również znaczenie tej 
współpracy oraz stanowi, że gdy kontrola jest przeprowadzana w państwie członkowskim 
„Trybunał Obrachunkowy oraz krajowe instytucje kontrolne państw członkowskich 
współpracują na zasadzie wzajemnego zaufania, zachowując swoją niezależność”. Artykuł 
ten zwraca uwagę na wyzwanie, jakie wiąże się ze ścisłą współpracą między Trybunałem a 
krajowymi instytucjami kontrolnymi, a mianowicie na niezależność prac każdej strony, 
stanowiącą ważną cechę instytucji kontrolnej.

Z myślą o nawiązaniu właściwych relacji roboczych między Trybunałem Obrachunkowym a 
krajowymi instytucjami kontrolnymi już wprowadzono pewne elementy:

- Przewodniczący krajowych instytucji kontrolnych i Trybunał Obrachunkowy spotykają 
się raz w roku na posiedzeniu komitetu kontaktowego, aby omawiać kwestie będące 
przedmiotem wspólnego zainteresowania. Poza tym urzędnicy łącznikowi instytucji 
kontrolnych spotykają się regularnie w celu przygotowania posiedzeń 
przewodniczących i komitetu kontaktowego oraz ustanawiają grupy robocze 
omawiające konkretne kwestie.

- Ponadto z tego, co wiem, na podstawie art. 287 TFUE przedstawiciele krajowych 
instytucji kontrolnych kontrolowanego państwa członkowskiego są zapraszani do 
towarzyszenia Europejskiemu Trybunałowi Obrachunkowemu podczas kontroli 
przeprowadzanej w ich państwie członkowskim.

Pozwalam sobie przedstawić cztery sugestie dotyczące dalszej poprawy tej współpracy 
między Trybunałem Obrachunkowym a krajowymi instytucjami kontrolnymi:
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- ustanowienie regularnych grup roboczych, które będą dzieliły się najlepszymi 
praktykami na różnych szczeblach, pozwoliłoby usprawnić istniejące procedury i 
stosowane metody kontroli oraz opracować wspólne dobre praktyki z myślą o uzyskaniu 
lepszych wyników z korzyścią dla wszystkich;

- lepsze dzielenie się informacjami na temat planowania kontroli umożliwiłoby lepszą 
koordynację prac;

- dzielenie się końcowymi produktami kontroli na wspólnej dzielonej platformie 
badawczej, aby można było uwzględniać podczas kontroli prace innych 
zaangażowanych osób, oraz

- badanie możliwości wspólnych szkoleń.

Jeśli zostanę członkiem Trybunału Obrachunkowego, będę wspierała wszystkie środki 
mające na celu usprawnianie współpracy, a także konstruktywny dialog między Parlamentem 
Europejskim, najwyższymi instytucjami kontroli i Europejskim Trybunałem 
Obrachunkowym w celu wzmocnienia nadzoru nad wykonywaniem budżetu Unii.

18. Jak zapewniłaby Pani dalszy rozwój sprawozdawczości Trybunału Obrachunkowego, tak 
aby Parlament Europejski otrzymywał wszystkie niezbędne informacje o precyzyjności 
danych dostarczanych Komisji Europejskiej przez państwa członkowskie?

Biorąc pod uwagę coraz większe zainteresowanie wykonaniem budżetu Unii i jego 
ukierunkowaniem na wyniki, Parlament Europejski i Trybunał Obrachunkowy muszą 
otrzymywać wiarygodne, poprawne i kompletne dane, aby skutecznie oceniać te aspekty i 
podejmować świadome decyzje.

Trybunał Obrachunkowy powinien w większym stopniu zwracać uwagę na problemy 
związane z jakością danych zebranych podczas kontroli oraz wydawać zalecenia w celu 
zaradzenia stwierdzonym niedociągnięciom.

Poza tym Trybunał Obrachunkowy mógłby przeprowadzać kontrole ad hoc dotyczące 
niektórych kwestii z różnorodnych dziedzin polityki, koncentrując się na jakości danych, aby 
wykryć więcej niedociągnięć.

Inne kwestie
19. Czy wycofa Pani swoją kandydaturę na członka Trybunału, jeśli opinia Parlamentu w 

sprawie Pani powołania będzie nieprzychylna?

Zaufanie Komisji Kontroli Budżetowej i Parlamentu Europejskiego do członków Trybunału 
Obrachunkowego ma pierwszorzędne znaczenie dla właściwego funkcjonowania instytucji.

Jeśli Parlament Europejski wyda nieprzychylną opinię na temat mojej nominacji, zwrócę się 
do rządu Luksemburga o ponowne rozważenie mojej kandydatury.
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