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WSKAZÓWKI

Komisja Prawna zwraca się do Komisji Kontroli Budżetowej, jako komisji przedmiotowo 
właściwej, o uwzględnienie w końcowym tekście projektu rezolucji następujących 
wskazówek:

1. docenia, że wykonanie budżetu na rok budżetowy 2017 charakteryzuje się bardzo 
wysokim wskaźnikiem wykorzystania ostatecznych środków (98,69 %), wyższym niż w 
2016 r. (98,23 %);

2. wskazuje, że TSUE powinien wydawać orzecznictwo najwyższej jakości w rozsądnych 
terminach, a jednocześnie jako instytucja unijna musi wykorzystywać dostępne mu 
środki publiczne jak najbardziej skutecznie i wydajnie oraz zgodnie z zasadami 
należytego zarządzania finansami;

3. podkreśla, że budżet TSUE jest czysto administracyjny, ponieważ ok. 75 % środków 
wydaje się na personel zatrudniony w tej instytucji, natomiast resztę przeznacza się na 
budynki, meble, technologie informacyjne i różne wydatki operacyjne;

4. podkreśla, że wprowadzenie budżetowania celowego powinno mieć zastosowanie nie 
tylko do całego budżetu Trybunału Sprawiedliwości, lecz powinno obejmować 
określenie skonkretyzowanych, mierzalnych, osiągalnych, realnych i terminowych 
(SMART) celów w rocznych planach dla poszczególnych departamentów, działów i 
personelu, a także określenie odpowiednich wskaźników niezbędnych do 
przygotowania preliminarza instytucji; w związku z tym wzywa Trybunał 
Sprawiedliwości do wprowadzenia zasady budżetowania celowego w odniesieniu do 
swoich działań w szerszym zakresie;

5. zauważa, że w swoim sprawozdaniu rocznym za 2017 r. Trybunał Obrachunkowy nie 
zawarł żadnych uwag dotyczących TSUE, podobnie jak w latach ubiegłych od 2010 r.;  

6. odnotowuje, że w swoim sprawozdaniu specjalnym nr 14/2017 dotyczącym analizy 
wyników w zakresie zarządzania sprawami w TSUE, opublikowanym we wrześniu 
2017 r., Trybunał Obrachunkowy uznaje istotne działania organizacyjne i proceduralne 
podjęte przez Trybunał w celu poprawy skutecznego rozpatrywania spraw; 

7. zauważa, że Trybunał Obrachunkowy zaproponował również możliwości dalszych 
usprawnień, w szczególności wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania 
sprawami;

8. zadowoleniem przyjmuje zalecenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym 
TSUE powinien rozważyć przyjęcie bardziej aktywnych procedur zarządzania 
sprawami w oparciu o indywidualne podejście i realistyczne terminy, a także powinien 
ściśle monitorować wykorzystanie zasobów ludzkich i przyjąć dodatkowe metody 
usprawnień administracyjnych;

9. zwraca uwagę, że bardziej elastyczne przydzielanie obecnych referendarzy mogłoby 
pozytywnie wpłynąć na ogólną skuteczność Trybunału;
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10. zauważa, że dane statystyczne za 2017 r. dotyczące dwóch sądów, które składają się na 
TSUE, potwierdzają tendencję obserwowaną w ostatnich latach w odniesieniu do 
średniego czasu trwania postępowań, który w dalszym ciągu jest zadowalający, 
zarówno w odniesieniu do Sądu, gdzie wzmożone wysiłki na rzecz efektywności 
pozwoliły na dalsze skrócenie czasu trwania postępowań (średnio o 2,4 miesiąca w 
porównaniu z 2016 r. i 10,6 miesięcy w porównaniu z 2013 r.), jak i w odniesieniu do 
Trybunału Sprawiedliwości, który był w stanie utrzymać średni czas trwania 
postępowań w sprawie wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym 
poniżej 16 miesięcy (15,7 miesięcy w 2017 r.), przy minimalnym wzroście od 2016 r.
(0,7 miesiąca), co wynika z niektórych szczególnie złożonych aktów prawnych 
przedstawionych mu do interpretacji;

11. z zadowoleniem przyjmuje zalecenie Trybunału Obrachunkowego, zgodnie z którym 
ramy czasowe powinny zostać doprecyzowane, biorąc pod uwagę szczególny charakter 
każdego rodzaju postępowania oraz złożoność spraw;

12. z zadowoleniem przyjmuje fakt, że w 2017 r. oba sądy składające się na TSUE 
zamknęły 1594 sprawy, co potwierdza ogólną tendencję zdecydowanego wzrostu 
aktywności sądowej w latach 2010–2017, i podkreśla znaczenie tej – oby trwałej w 
przyszłości – tendencji;

13. stwierdza, że TSUE mógłby jeszcze poprawić te pozytywne rezultaty; w tym celu 
należy rozważyć krok w kierunku bardziej aktywnego zarządzania poszczególnymi 
sprawami, stosować terminy dostosowane do potrzeb oraz monitorować faktyczne 
wykorzystanie zasobów ludzkich; podkreśla, że prowadzony na tej podstawie pomiar 
osiąganych wyników – zamiast stosowania orientacyjnych terminów, które muszą być 
przestrzegane w ujęciu średnim – zapewniłby kierownictwu informacje zarówno 
o kwestiach problematycznych, jak i elementach dobrej praktyki; zaznacza, że 
informacje te mogłyby także przyczynić się do udoskonalenia sprawozdawczości na 
temat wyników i zwiększenia rozliczalności, ponieważ pozwoliłby pogłębić wiedzę na 
temat właściwego funkcjonowania TSUE i na temat wykorzystywania dostępnych 
zasobów;

14. z zadowoleniem przyjmuje coraz szersze wykorzystanie aplikacji „e‑Curia” (liczba kont 
dostępu: 4354 w 2017 r. w porównaniu z 3599 w 2016 r.), a także na fakt, że od 2016 r. 
wszystkie państwa członkowskie korzystają z tej aplikacji, co dowodzi, że skutecznie 
rozpropagowano wiedzę o jej istnieniu i zaletach; zgadza się jednak z uwagami 
Trybunału Obrachunkowego, że ewentualne wdrożenie w pełni zintegrowanego 
systemu informatycznego mogłoby zwiększyć skuteczność zarządzania sprawami;

15. wyraża zaniepokojenie w związku z tym, że – w przeciwieństwie do powiązanych 
pojęć, takich jak legalność, zdolność reagowania czy przejrzystość – rozliczalność ma 
do tej pory niewielkie znaczenie w kształtowaniu autorytetu Trybunału;

16. z zadowoleniem przyjmuje utworzenie Europejskiej Sieci Sądowej, obejmującej 
trybunały konstytucyjne i sądy najwyższe państw członkowskich, której koordynacją 
zajmuje się Trybunał Sprawiedliwości;

17. uznaje za niezbędne, aby instytucje Unii reprezentowały jej obywateli, dlatego 
przypomina o znaczeniu wyznaczonego przez Parlament i Radę celu, jakim jest 
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osiągnięcie zrównoważonej reprezentacji mężczyzn i kobiet przy mianowaniu nowych 
sędziów Sądu.
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