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nieustawodawczej A7-0014/2014 

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie przyszłej roli Trybunału 

Obrachunkowego. Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego: 

konsultacja z Parlamentem Europejskim 

Parlament Europejski, 

– uwzględniając Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, w szczególności jego art. 

286, 

– uwzględniając art. 108 Regulaminu, 

– uwzględniając opinię nr 2/2004 Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w sprawie 

modelu pojedynczej kontroli (single audit) oraz projektu wspólnotowych ram kontroli 

wewnętrznej, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 17 listopada 1992 r. dotyczącą procedur, które 

naleŜy stosować w przypadku konsultacji z Parlamentem w związku z powoływaniem 

członków Trybunału Obrachunkowego, 

– uwzględniając swoją rezolucję z dnia 19 stycznia 1995 r. dotyczącą procedury 

konsultacji z Parlamentem Europejskim w sprawie powoływania członków Trybunału 

Obrachunkowego, 

–  uwzględniając swoją rezolucję z dnia 3 lipca 2013 r. w sprawie zintegrowanych ram 

kontroli wewnętrznej, 

–  uwzględniając art. 48 Regulaminu, 

–  uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli BudŜetowej (A7-0014/2014), 

I. Przyszła rola Trybunału Obrachunkowego  

A. mając na uwadze, Ŝe w deklaracjach z Limy i Meksyku Międzynarodowej Organizacji 

NajwyŜszych Organów Kontroli określono główne filary niezaleŜnego organu kontroli i 

stwierdzono, Ŝe krajowe najwyŜsze organy kontroli mogą ze znaczną swobodą 
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interpretować postanowienia deklaracji; 

B. mając na uwadze, Ŝe Europejski Trybunał Obrachunkowy będący profesjonalnym 

organem kontroli musi przestrzegać między innymi międzynarodowych standardów 

kontroli mających zastosowanie do sektora publicznego; 

C. mając na uwadze, Ŝe Europejski Trybunał Obrachunkowy został ustanowiony na mocy 

traktatu budŜetowego z 1975 r. w celu sprawowania kontroli nad finansami UE, oraz 

mając na uwadze, Ŝe jako zewnętrzny kontroler UE przyczynia się on do poprawy 

zarządzania finansami UE, jednocześnie pełniąc rolę niezaleŜnego straŜnika interesów 

finansowych obywateli UE; 

D. mając na uwadze, Ŝe obecna, szybko zmieniająca się sytuacja finansowa i gospodarcza 

wymaga skutecznego nadzoru mikro- i makroostroŜnościowego zgodnie z zasadami 

oszczędności, wydajności i skuteczności w  nowoczesnej Unii Europejskiej stojącej 

przed wieloma wyzwaniami; 

E. mając na uwadze, Ŝe kontrolerzy publiczni, tacy jak Trybunał Obrachunkowy i 

najwyŜsze organy kontroli państw członkowskich, odgrywają istotną rolę w 

przywracaniu zaufania i podnoszeniu poziomu publicznej rozliczalności Unii 

Europejskiej; mając na uwadze, Ŝe z tego względu naleŜy osadzić wszelkie dyskusje na 

temat ewentualnych reform Trybunału Obrachunkowego w szerszym kontekście 

wyzwania, jakie stanowi poprawa publicznej rozliczalności UE; 

F. mając na uwadze, Ŝe w Traktacie z Lizbony potwierdzono ramy prawne oznaczające 

powierzenie Trybunałowi Obrachunkowemu zadania podnoszenia poziomu publicznej 

rozliczalności oraz wspierania Parlamentu i Rady w nadzorowaniu wykonania unijnego 

budŜetu, co przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE i ochrony interesów 

finansowych obywateli;  

II. Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego: konsultacja z 

Parlamentem Europejskim 

G. mając na uwadze, Ŝe zgodnie z art. 286 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej 

członkowie Trybunału Obrachunkowego muszą być wybierani spośród osób, które w 

swych państwach członkowskich wchodzą lub wchodziły w skład organów kontroli 

zewnętrznej lub mają szczególne kwalifikacje do zajmowania tego stanowiska, a przy 

tym dają absolutne gwarancje niezaleŜności; 

H. mając na uwadze, Ŝe w skład Trybunału Obrachunkowego muszą wchodzić osoby, 

które zgodnie z wymogami Traktatu przedstawiają najwyŜszy stopień gwarancji 

zawodowych oraz niezaleŜności zawodowej, by uniknąć potencjalnego naraŜenia 

reputacji Trybunału; 

I. mając na uwadze, Ŝe przy powoływaniu niektórych członków Parlament i Rada 

przedstawiła rozbieŜne opinie, a utrzymywanie się takiej sytuacji mogłyby zaszkodzić 

dobrym stosunkom Trybunału z obiema instytucjami czy teŜ mieć powaŜne negatywne 

skutki dla wiarygodności Trybunału, a tym samym dla jego skuteczności; 
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J. mając na uwadze, Ŝe decyzja Rady o powołaniu na członków Trybunału 

Obrachunkowego osoby, co do których Parlament po przeprowadzeniu wysłuchań 

wyraził negatywne opinie, jest niezrozumiała i dowodzi braku szacunku dla Parlamentu; 

K. mając na uwadze, Ŝe w przypadku Trybunału Sprawiedliwości Rada stosuje się do 

zaleceń wydawanych przez specjalny organ ustanowiony na mocy art. 255 TFUE do 

opiniowania kandydatów na stanowisko rzecznika generalnego w Trybunale 

Sprawiedliwości Unii europejskiej i w Sądzie, mimo iŜ Traktat nie zobowiązuje jej do 

tego w sposób wyraźny; 

L. mając na uwadze, Ŝe opinia Parlamentu budzi Ŝywe zainteresowanie mediów; mając na 

uwadze, Ŝe jeŜeli urząd członka Trybunału obejmują osoby, których kandydaturę 

Parlament wcześniej publicznie i oficjalnie odrzucił, to moŜe spaść zaufanie do 

Trybunału; 

M. mając na uwadze, Ŝe mianowanie członków dysponujących równieŜ fachową wiedzą w 

dziedzinie kontroli oprócz szerokiego i zróŜnicowanego doświadczenia zawodowego, 

które zapewnia róŜne perspektywy i kompetencje, usprawniłoby skuteczność 

podejmowania decyzji i działania w Trybunale; mając na uwadze, Ŝe brak odpowiedniej 

równowagi płci jest w dzisiejszych czasach nie do przyjęcia; 

N. mając na uwadze, Ŝe brak aprobaty Parlamentu dla niektórych członków Trybunału 

Obrachunkowego negatywnie odbija się na współpracy między Trybunałem i 

Parlamentem, zasadniczej z punktu widzenia unijnego systemu kontroli budŜetowej; 

O. mając na uwadze, Ŝe w wyniku wzajemnej oceny w 2013 r. zaapelowano o skrócenie 

wewnętrznych procedur Trybunału oraz wyjaśnienie jego roli i mandatu w stosunku do 

zewnętrznych zainteresowanych stron; 

P. mając na uwadze, Ŝe Parlament skupia się głównie na propozycjach pozwalających 

uniknąć wprowadzania zmian w Traktatach; 

Wizja Parlamentu dotycząca Trybunału Obrachunkowego: przyszła rola Trybunału 

1. uwaŜa, Ŝe Europejski Trybunał Obrachunkowy jako zewnętrzny kontroler instytucji 

Unii nie tylko moŜe wydawać prawodawcom poświadczenia wiarygodności rachunków 

oraz legalności i prawidłowości operacji leŜących u ich podstaw w odnośnym roku 

budŜetowym, lecz równieŜ znajduje się w doskonałej pozycji do przedstawiania 

prawodawcy i władzy budŜetowej, zwłaszcza Komisji Kontroli BudŜetowej Parlamentu 

Europejskiego, cennych opinii na temat rezultatów osiąganych dzięki polityce unijnej, 

by poprawić wyniki i skuteczność działań finansowanych przez Unię, wskazać 

oszczędności skali i zakresu, a takŜe efekty mnoŜnikowe w stosunku do polityki 

krajowej państw członkowskich, oraz zapewniać Parlamentowi zewnętrzne opinie o 

dokonywanej przez Komisję ocenie finansów publicznych państw członkowskich; 

2. uwaŜa, Ŝe Trybunał powinien pozostać wierny zasadom niezaleŜności, rzetelności, 

bezstronności i profesjonalizmu, jednocześnie budując ścisłą współpracę z partnerami 

w ramach procesu rozliczalności instytucji, zwłaszcza z Parlamentem Europejskim, a 

konkretnie z jego Komisją Kontroli BudŜetowej, a takŜe z innymi wyspecjalizowanymi 
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komisjami;  

Tradycyjny model DAS (poświadczenie wiarygodności) 

3. zwraca uwagę, Ŝe zgodnie z TFUE (art. 287 ust. 1 akapit drugi) Trybunał 

Obrachunkowy ma obowiązek przedkładać Parlamentowi i Radzie poświadczenie 

wiarygodności (DAS) co do legalności i prawidłowości płatności po zweryfikowaniu 

prawidłowości, legalności i wyników budŜetu Unii, a ponadto zauwaŜa, Ŝe Trybunał 

Obrachunkowy na mocy Traktatu sporządza sprawozdania specjalne i opinie; zwraca 

uwagę, Ŝe duŜa część zasobów ludzkich Trybunału zajmuje się sporządzaniem 

corocznych DAS; 

4. jest zdania, Ŝe niezaleŜność, rzetelność, bezstronność i profesjonalizm Trybunału mają 

kluczowe znaczenie dla jego wiarygodności we wspieraniu Parlamentu i Rady w 

nadzorowaniu zarządzania finansami UE i przyczynianiu się do poprawy takiego 

zarządzania, a takŜe w ochronie interesów finansowych Unii od etapów programowania 

aŜ do zamknięcia rozliczeń; 

5. wyraŜa ubolewanie, Ŝe po raz osiemnasty z rzędu wyniki przeprowadzonej przez 

Trybunał kontroli nie pozwoliły mu na wydanie pozytywnego poświadczenia 

wiarygodności (DAS) co do legalności i prawidłowości płatności; podkreśla, Ŝe poziom 

błędu sam w sobie daje tylko częściowy obraz skuteczności polityki unijnej; 

6. przypomina, Ŝe art. 287 TFUE stanowi, iŜ Trybunał Obrachunkowy przedkłada 

Parlamentowi Europejskiemu i Radzie poświadczenie wiarygodności rachunków, jak 

równieŜ legalności i prawidłowości operacji leŜących u ich podstaw; zwraca uwagę, Ŝe 

zamiast wydać jedno poświadczenie wiarygodności rachunków oraz legalności i 

prawidłowości operacji leŜących u ich podstaw Trybunał Obrachunkowy wydał w 2012 

r. cztery opinie: jedną dotyczącą wiarygodności rachunków i trzy dotyczące legalności i 

prawidłowości operacji leŜących u ich podstaw (jedną dotyczącą dochodów, jedną 

dotyczącą zobowiązań i jedną dotyczącą płatności); uwaŜa, Ŝe ta nadmierna liczna 

opinii utrudnia ocenę wykonania budŜetu przez Komisję; 

7. wskazuje, Ŝe DAS jest corocznym wskaźnikiem wieloletniego systemu wydatków, co 

utrudnia uchwycenie cyklicznej natury oraz skutków mechanizmów wieloletnich, w 

związku z czym łączny wpływ i skuteczność systemów zarządzania i kontroli moŜna 

tylko częściowo określić na końcu okresu wydatkowania; uwaŜa zatem, Ŝe oprócz 

rocznego DAS Trybunał powinien być w stanie przedstawić organowi udzielającemu 

absolutorium przegląd śródokresowy i sprawozdanie podsumowujące w sprawie 

końcowych wyników okresu programowania; 

8. z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe od 2009 r. Trybunał koncentruje znaczne wysiłki na 

rozwijaniu swoich produktów i usług, a takŜe na swoim rocznym sprawozdaniu; uwaŜa 

jednak, Ŝe naleŜy zintensyfikować starania oraz poświęcić większą ilość zasobów na 

dalszą poprawę jakości, przede wszystkim w odniesieniu do prac Trybunału 

polegających na kontroli wykonania zadań, która jest źródłem informacji na temat 

wykonania budŜetu UE;  

Nowy wymiar Trybunału i stojące przed nim wyzwania 
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9. uznaje historyczną, konstruktywną rolę poświadczeń DAS, skupiających się na 

legalności i prawidłowości jako na uŜytecznych wskaźnikach dobrych praktyk 

finansowych i wyników zarządzania na wszystkich poziomach wydatków Unii, a takŜe 

wskazujących, Ŝe środki UE zostały wykorzystane zgodnie z decyzjami Parlamentu 

działającego w charakterze prawodawcy i władzy budŜetowej; podkreśla jednak, Ŝe w 

przyszłości Trybunał powinien poświęcać więcej zasobów na badanie, czy 

wykorzystanie funduszy publicznych powierzonych Komisji było zgodne z zasadami 

oszczędności, skuteczności i wydajności; wnioski ze sprawozdań specjalnych powinny 

pociągać za sobą odpowiednie dostosowania w programach UE, jeŜeli Parlament 

podejmie taką decyzję; 

10. zwraca uwagę, Ŝe mandat Trybunału, ustanowiony na mocy Traktatu, zapewnia 

Trybunałowi ramy odniesienia umoŜliwiające mu wypełnianie roli niezaleŜnego organu 

kontroli zewnętrznej Unii; zauwaŜa, Ŝe mandat przewiduje znaczną elastyczność, 

umoŜliwiając Trybunałowi pełnienie swojej misji, wykraczającej poza poświadczenia 

DAS; przypomina, Ŝe mandat uprawnia Trybunał do przedstawiania wyników kontroli 

wykonania zadań w sprawozdaniach specjalnych, co daje okazję do uzyskania wartości 

dodanej przez skupienie się na obszarach wysokiego ryzyka i badanie ich; zauwaŜa teŜ, 

Ŝe te sprawozdania stanowią dla obywateli Europy źródło informacji o funkcjonowaniu 

Unii oraz wykorzystaniu funduszy europejskich w wielu sektorach, co pomaga 

przybliŜyć Europę obywatelom i uczynić ją bardziej przejrzystą i zrozumiałą;  

11. przypomina, Ŝe jednym z najlepszych sposobów usprawnienia kontroli rachunków Unii 

Europejskiej i poprawy zarówno wyników, jak i skuteczności wydatkowanych przez UE 

środków jest głosowanie nad absolutorium przed dniem 31 grudnia roku następującego 

po kontrolowanym roku budŜetowym; podkreśla, Ŝe wymagałoby to od Trybunału 

przedstawiania sprawozdania rocznego do dnia 30 czerwca; 

12. nie podwaŜając niezaleŜności Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, proponuje, 

by Trybunał wydawał opinie w oparciu o kryterium względnej waŜności, a nie tylko o 

dopuszczalny poziom błędów, co wydaje się w większym stopniu zgodne z 

międzynarodowymi standardami kontroli;  

13. proponuje, aby Parlament Europejski w corocznym sprawozdaniu w sprawie udzielenia 

absolutorium umieszczał specjalną sekcję poświęconą działaniom następczym podjętym 

na podstawie zaleceń wydanych przez Trybunał w ramach róŜnych kontroli wykonania 

zadań, by dać Komisji i państwom członkowskim motywację do wdraŜania tych 

zaleceń; Parlament powinien takŜe wskazać, na które główne działania następcze 

Trybunał moŜe zwrócić szczególną uwagę w swoim sprawozdaniu rocznym, bez 

uszczerbku dla jego niezaleŜności; 

14. zauwaŜa, Ŝe Trybunał opracowuje swój program prac w trybie wieloletnim oraz 

corocznie; zauwaŜa, Ŝe wieloletni plan umoŜliwia zdefiniowanie i zaktualizowanie 

strategii Trybunału, natomiast plan roczny wyznacza określone zadania, jakie naleŜy 

podjąć w danym roku; z zadowoleniem przyjmuje fakt, Ŝe co roku Trybunał 

przedstawia Komisji Kontroli BudŜetowej roczny program prac zawierający wykaz 

priorytetowych zadań kontrolnych i zasobów przeznaczonych na ich realizację; 

15. uwaŜa, Ŝe obecna forma spotkań Trybunału z Parlamentem i Radą to cenny wkład w 
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opracowywanie rocznego programu prac Trybunału; podkreśla, Ŝe takie zorganizowane 

rozmowy przygotowawcze w znacznej mierze pomagają w zapewnianiu prawdziwej 

demokratycznej rozliczalności względem obywateli, jeśli chodzi o wykorzystanie 

funduszy publicznych do osiągania celów UE; podkreśla, Ŝe mimo zacieśnionej 

współpracy doradczej z Parlamentem i Radą Trybunał powinien sam decydować o 

swoim rocznym programie prac, niezaleŜnie od wpływów politycznych czy krajowych; 

16. zwraca uwagę, Ŝe kwestie mające szczególne znaczenie dla zewnętrznych 

zainteresowanych stron, np. dla Parlamentu Europejskiego, oraz wynikające z nich 

wnioski o przeprowadzenie kontroli nie są zbierane w sposób zorganizowany ani 

traktowane preferencyjnie; uwaŜa, Ŝe szkodzi to stosowności i oddziaływaniu wyników 

kontroli prowadzonych przez Trybunał; zauwaŜa ponadto, Ŝe wartość dodana Trybunału 

wiąŜe się bezpośrednio z wykorzystaniem jego prac przez Parlament i inne 

zainteresowane strony w procesie rozliczalności; wzywa zatem Trybunał do 

uwzględnienia w swoim rocznym programie prac politycznych priorytetów 

prawodawców oraz kwestii mających szczególne znaczenie dla obywateli UE, 

wskazywanych przez Komisję Kontroli BudŜetowej Parlamentu Europejskiego jako 

pośrednika w komunikacji z obywatelami; 

Współpraca z krajowymi najwyŜszymi organami kontroli 

17. oczekuje zacieśnienia współpracy między Europejskim Trybunałem Obrachunkowym a 

najwyŜszymi organami kontroli państw członkowskich zgodnie z art. 287 ust. 3 TFUE; 

zwraca się do Europejskiego Trybunału Obrachunkowego o przedstawienie propozycji 

idących w tym kierunku przy wzajemnych poszanowaniu niezaleŜności; oczekuje 

równieŜ, Ŝe Komisja sporządzi wnioski dotyczące włączenia działań kontrolnych 

najwyŜszych organów kontroli państw członkowskich do kontroli prowadzonych przez 

Trybunał w odniesieniu do zarządzania dzielonego w poszczególnych państwach 

członkowskich; 

18. podkreśla, Ŝe Trybunał powinien zająć pozycję pierwszoplanową w określaniu metody 

pracy pozwalającej krajowym najwyŜszym organom kontroli i Trybunałowi poprawę 

koordynacji zasobów w celu oceny wydatków i wyników budŜetu UE, przy czym 

naleŜy unikać powielania prac kontrolnych i dzielić się informacjami z kontroli, 

wskazywać obszary ryzyka, prowadzić wspólne kontrole lub bardziej angaŜować 

najwyŜsze organy kontroli w kontrole prowadzone przez Trybunał Obrachunkowy, co 

przyniesie rozwój wspólnych metod pracy oraz większą skuteczność na kaŜdym 

poziomie kontroli; zauwaŜa, Ŝe wymiana danych dotyczących audytu i kontroli oraz 

wymiana dobrych praktyk między Trybunałem a najwyŜszymi organami kontroli ma 

kluczowe znaczenie dla lepszego ukierunkowania działań w zakresie audytu i kontroli; 

zwraca uwagę, Ŝe istnieje zbyt wiele poziomów kontroli oraz Ŝe naleŜy unikać takiego 

powielania, by zmniejszyć obciąŜenia nakładane na instytucje zarządzające i 

beneficjentów; 

19. przy pełnym poszanowaniu dla właściwości, mandatu i niezaleŜności Trybunału 

Obrachunkowego zapisanych w Traktacie proponuje zbadanie moŜliwości wydawania 

przez krajowe organy kontroli, działające w charakterze niezaleŜnych kontrolerów 

zewnętrznych i przestrzegające międzynarodowych standardów kontroli, krajowych 
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zaświadczeń o przeprowadzeniu kontroli zarządzania funduszami Unii, przedkładanych 

rządom państw członkowskich w celu włączenia ich do procesu udzielania 

absolutorium zgodnie z procedurą międzyinstytucjonalną, którą naleŜy wprowadzić; 

20. podkreśla, Ŝe naleŜy uwzględniać programy europejskie w planowaniu kontroli 

prowadzonych przez najwyŜsze organy kontroli, zwracając szczególną uwagę na 

kontrole zarządzania dzielonego; podkreśla, Ŝe w tym względzie parlamenty narodowe 

mają do odegrania kluczową rolę, gdyŜ mogą zwracać się do najwyŜszych organów 

kontroli o przeprowadzenie kontroli dotyczących europejskich funduszy i programów; 

zauwaŜa, Ŝe instytucjonalizując i regulując tę kontrolę, moŜna by co roku przedstawiać 

jej wyniki parlamentowi narodowemu; 

21. zachęca Trybunał do opracowania kodeksu deontologicznego z myślą o rzeczywistej 

ochronie praw podmiotów poddawanych kontroli, zwłaszcza prawa do przedstawienia 

swojego stanowiska, przez opracowanie i wdroŜenie szczegółowego systemu gwarancji 

proceduralnych; 

Nowe środowisko działania Trybunału 

22. zauwaŜa, Ŝe przepisy obejmujące główne obszary wydatków za okres 2014–2020 w 

istotny sposób zmieniły ramy finansowe i prawne regulujące wykonywanie budŜetu 

UE; wskazuje, Ŝe takie reformy zakładają znaczne zmiany, które przekształcą obraz 

ryzyka w zarządzaniu finansami, upraszczając zasady finansowania, zwiększając 

warunkowość i w pełni wykorzystując budŜet UE; nalega zatem, aby Trybunał w 

większym stopniu skupił się na wynikach, informując odpowiednio o ryzyku i 

skuteczności takich nowych instrumentów; 

23. sugeruje, aby Trybunał zsynchronizował swój wieloletni program prac z wieloletnimi 

ramami finansowymi i włączył do niego przegląd śródokresowy, a takŜe kompleksowy 

przegląd zamknięcia rozliczeń Komisji za dane WRF; 

24. zwraca uwagę, Ŝe w kontrolach wykonania zadań często brakuje jasnej analizy przyczyn 

leŜących u podstaw ustaleń pokontrolnych; przyznaje, Ŝe są to procedury innowacyjne, 

dopiero rozwijane przez organy kontroli międzynarodowej, wymagające ponadto nowej 

wiedzy technicznej i umiejętności metodologicznych, dlatego zachęca Trybunał do 

opracowania skutecznego planu szkoleń i rekrutacji odpowiadającego potrzebom tych 

nowych modeli kontroli;  

25. oczekuje od Trybunału pełnej przejrzystości w kwestii czasu, jakiego wymagają jego 

produkty, i wzywa Trybunał, by przy kaŜdej kontroli wykonania zadań ogłaszał 

harmonogram oraz poszczególne etapy, które przeszedł dany produkt, podając, ile czasu 

było potrzebne do zrealizowania poszczególnych etapów, którymi są obecnie: 

 – badanie wstępne, 

 – analiza przypadku, 

 – plan przebiegu kontroli, 
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 – oświadczenia w sprawie wstępnych ustaleń, 

 – sporządzanie konkluzji, 

 – projekt sprawozdania, 

 – postępowanie kontradyktoryjne; 

26. zwraca uwagę, Ŝe prowadzone przez Trybunał kontrole wykonania zadań, obejmujące 

badanie wstępne, trwają dwa lata, co w wielu przypadkach sprawiło, Ŝe ustalenia 

pokontrolne były nieaktualne, oraz uniemoŜliwiło wdroŜenie adekwatnych środków; 

oczekuje, Ŝe Trybunał usprawni przygotowywanie kontroli wykonania zadań i 

ograniczy zbędne etapy proceduralne; 

27. zwraca uwagę, Ŝe w niektórych przypadkach debaty parlamentarne na tematy poruszane 

w sprawozdaniach specjalnych były juŜ zamknięte, dlatego nie było moŜliwości 

efektywnego wykorzystania wyników przeprowadzonej przez Trybunał kontroli; 

zauwaŜa ponadto, Ŝe w niektórych przypadkach Komisja wdroŜyła kluczowe zalecenia 

Trybunału, zanim przedstawił on sprawozdanie; oczekuje, Ŝe podczas kontroli Trybunał 

będzie brał pod uwagę wszystkie zewnętrzne ograniczenia czasowe i rozwój sytuacji; 

28. zwraca się do Komisji i Trybunału Obrachunkowego, by rozwaŜyły moŜliwość 

wprowadzenia procedury kontradyktoryjnej dającej większą zgodność z wymogami 

stosowności, przejrzystości i jasności zarówno co do punktów uzgodnionych, jak i co 

do rozbieŜności, a takŜe co do ostatecznego stanowiska stron; 

29. oczekuje, Ŝe Trybunał będzie wyraźnie i spójnie informował w swoich sprawozdaniach 

o słabościach i najlepszych praktykach organów państw członkowskich, uzupełniając je 

o odpowiednie procedury kontradyktoryjne, dzięki czemu Parlament będzie mógł lepiej 

je porównać i ocenić; 

30. jest przekonany, Ŝe moŜna osiągnąć oszczędności skali i zakresu dzięki kompleksowej 

analizie zapotrzebowania członków Trybunału na zasoby; oczekuje, Ŝe Trybunał będzie 

nadal szukał takich oszczędności, np. w odniesieniu do wspólnych usług kierowców dla 

członków Trybunału, a takŜe do dzielonych gabinetów i personelu oraz zastąpienia 

części wynagrodzenia członków Trybunału dietami dziennymi wypłacanymi na 

podstawie obecności; 

31. wyraŜa ubolewanie, Ŝe działania międzyrządowe poza ramami traktatu o UE, np. 

działania mające na celu utworzenie Europejskiego Instrumentu Stabilności Finansowej 

(EFSF) oraz Europejskiego Mechanizmu Stabilności (EMS), stwarzają równieŜ 

powaŜne przeszkody dla rozliczalności publicznej i kontroli, osłabiając zarazem 

podstawową rolę Trybunału; 

32. wyraŜa ubolewanie, Ŝe w przypadku EFSF nie zawarto dotychczas porozumień w 

kwestii niezaleŜnej zewnętrznej kontroli publicznej, oraz ubolewa, Ŝe nawet po 

wyznaczeniu przez Trybunał członka rady obrachunkowej EMS coroczne sprawozdanie 

rady z badania nie będzie udostępniane Parlamentowi ani ogółowi społeczeństwa; 

wzywa Trybunał, by regularnie przedkładał Parlamentowi sporządzane przez radę 
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roczne sprawozdania z kontroli i pozostałe niezbędne informacje o działalności 

Trybunału w tym względzie, aby Parlament mógł przeanalizować prace Trybunału 

Obrachunkowego podczas procedury udzielania absolutorium; 

Przekształcenie struktury Trybunału  

33. zwraca uwagę, Ŝe skład i procedura powoływania członków Trybunału określono w art. 

285 i 286 TFUE; podkreśla jednak potrzebę zmiany Traktatu, aby Rada i Parlament 

dysponowały takimi samymi uprawnieniami w zakresie powoływania członków 

Trybunału Obrachunkowego w celu zapewnienia legitymacji demokratycznej, 

przejrzystości i całkowitej niezaleŜności członków Trybunału; 

34. ubolewa, Ŝe niektóre procedury powoływania wywołały konflikt między Parlamentem a 

Radą w odniesieniu do kandydatów, mimo iŜ Traktat nie przewiduje takiego konfliktu; 

podkreśla, Ŝe zgodnie z postanowieniami Traktatu sprawdzanie kandydatów jest 

obowiązkiem Parlamentu; jest zdania, Ŝe Rada powinna w duchu dobrej współpracy 

między instytucjami UE uszanować decyzje podjęte przez Parlament po wysłuchaniu 

kandydata; 

35. wnioskuje, by podczas następnego przeglądu traktatu o UE przyznać Parlamentowi 

odpowiedzialność za wybór członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego w 

oparciu o propozycję Rady; podkreśla, Ŝe taka procedura zwiększy niezaleŜność 

członków Trybunału względem państw członkowskich; 

36. z zadowoleniem przyjmuje przyjęcie przez Trybunał w 2010 r. nowego regulaminu, 

umoŜliwiającego mu w obecnych ramach prawnych usprawnienie procesu 

podejmowania decyzji, dzięki czemu sprawozdania z kontroli i opinie są obecnie 

przyjmowane przez izby składające się z 5 lub 6 członków, a nie przez pełne kolegium 

liczące 28 członków; 

37. uwaŜa, Ŝe obecna zasada reprezentacji geograficznej w strukturze kierownictwa 

wyŜszego szczebla, zgodnie z którą z kaŜdego państwa członkowskiego moŜe 

pochodzić jeden członek Trybunału, utraciła zupełnie pierwotną uŜyteczność i 

wiarygodność i moŜna by ją zastąpić prostszą strukturą administracyjną, dostosowaną 

do szerszego mandatu rozliczalności, ze stosownymi przepisami gwarantującymi 

niezaleŜność wszystkich działań Trybunału; 

38. proponuje w związku z tym dokonanie przeglądu art. 285 TFUE w celu zmniejszenia 

liczby członków Trybunału Obrachunkowego bądź na wzór dostosowań w Komisji (19 

członków), bądź zmniejszając obecną liczbę członków o połowę (do 14 członków); 

członkowie powinni mieć przynajmniej doświadczenie zawodowe w dziedzinie 

finansów publicznych, kontroli i zarządzania, a takŜe znajomość instytucji europejskich 

oraz szczególne kwalifikacje do pełnienia swoich funkcji, a ich niezaleŜność musi być 

gwarantowana i niekwestionowana; 

39. proponuje przeanalizować metodę wynagradzania członków Trybunału oraz 

przyznawania zasobów bezpośrednio i oddzielnie kaŜdemu członkowi, aby dostosować 

je do krajowych i międzynarodowych praktyk stosowanych na podobnych 

stanowiskach, a takŜe umoŜliwić członkom Trybunału wykonywanie swoich funkcji w 
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sposób niezaleŜny;  

II. Procedura powoływania członków Trybunału Obrachunkowego: konsultacja z 

Parlamentem Europejskim 

40. przyjmuje następujące zasady, kryteria wyboru i procedury wydawania opinii na temat 

kandydatów na członków Trybunału Obrachunkowego: 

 a) Parlamentowi naleŜy zapewnić wystarczającą ilość czasu na refleksję, aby umoŜliwić 

wysłuchanie kandydatów przez Komisję Kontroli BudŜetowej oraz umoŜliwić jej 

głosowanie na posiedzeniu odbywającym się po wysłuchaniu; 

 b) podejmując decyzję, niezaleŜnie od kryteriów politycznych, głosowania w Komisji 

Kontroli BudŜetowej i na posiedzeniu plenarnym będą tajne; 

 c) w Komisji Kontroli BudŜetowej wysłuchania będą publiczne, a debaty będą 

transmitowane za pośrednictwem wideo; 

 d) Parlament będzie podejmował decyzje większością głosów oddanych na posiedzeniu 

plenarnego, a Rada będzie musiała respektować wydaną opinię;  

41. uwaŜa, Ŝe kryteria powoływania członków Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 

naleŜy określić bardziej szczegółowo na podstawie art. 286 TFUE, oraz podkreśla, Ŝe 

Parlament w swojej ocenie będzie kierował się głównie następującymi kryteriami: 

 a) wysoki poziom doświadczenia zawodowego w obszarze finansów publicznych, 

kontroli i zarządzania, a takŜe gruntowna wiedza w zakresie zarządzania instytucjami 

europejskimi; 

 b) dobre wyniki działalności kontrolnej oraz dowody bardzo dobrej znajomości co 

najmniej jednego języka roboczego Unii Europejskiej; 

 c) w stosownych przypadkach, dowód wcześniejszego zwolnienia kandydatów z 

pełnionych wcześniej obowiązków kierowniczych; 

 d) kandydaci nie mogą piastować Ŝadnych stanowisk wybieralnych ani pełnić funkcji 

partyjnych od daty powołania;  

 e) uznane wysokie standardy uczciwości i moralności kandydata; 

 f) ze względu na charakter wykonywanej pracy pod uwagę brany będzie takŜe wiek 

kandydatów; orientacyjnie moŜna uznać za racjonalne ustalenie, Ŝe wiek członków nie 

powinien przekraczać 65 lat w momencie rozpoczęcia pierwszej kadencji i 70 lat z 

chwilą zakończenia drugiej kadencji;  

 g) członkowie Trybunału nie powinni pełnić funkcji przez więcej niŜ dwie kadencje; 

 h) Parlament szczególnie powaŜnie potraktuje ponadto kwestię równowagi płci wśród 

członków Trybunału; 
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42. wzywa Radę, by zobowiązała się do: 

 a) przedstawiania Parlamentowi co najmniej dwóch kandydatów z kaŜdego państwa 

członkowskiego: jednej kobiety i jednego męŜczyzny; 

 b) ujmowania propozycji w sposób w pełni zgodny z kryteriami wyznaczonymi w 

rezolucjach Parlamentu, przy czym Parlament ze swojej strony będzie ściśle 

przestrzegał tych kryteriów; 

 c) dostarczania przy podawaniu nazwisk kandydatów odpowiednich informacji o 

przebiegu kariery zawodowej oraz wszelkich danych i opinii otrzymanych w ramach 

wewnętrznych procesów decyzyjnych w państwach członkowskich; 

 d) przekazywania wszelkich otrzymanych od państw członkowskich informacji o 

kandydatach, przy czym zatajenie informacji przez Radę zmuszałoby Parlament do 

przeprowadzenia własnych dochodzeń, co w sposób nieunikniony opóźniłoby 

procedurę; 

 e) nawiązywania kontaktów z odpowiednimi organami państw członkowskich 

wskazującymi kandydatów na członków Trybunału Obrachunkowego oraz zwrócenia 

uwagi tych organów na kryteria i procedury określone przez Parlament; 

 f) unikania wycofywania nominacji i zgłaszania nowych przy uwzględnieniu nowych 

propozycji państw członkowskich kierujących się wyłącznie kryteriami politycznymi; 

 g) w stosownym przypadku, poszanowania negatywnej opinii Parlamentu i 

zaproponowania nowego kandydata lub kandydatów; 

43. jeŜeli chodzi o procedury w Komisji Kontroli BudŜetowej i na posiedzeniu plenarnym, 

postanawia, co następuje: 

 a) zalecenia dotyczące kaŜdej nominacji będą ogłaszane w formie sprawozdania 

przyjmowanego większością oddanych głosów, przy czym sprawozdanie takie jedynie 

wskazuje nominację; 

 b) sprawozdanie składa się z: 

 i) umocowań podsumowujących okoliczności konsultacji z Parlamentem; 

 ii) motywów podsumowujących procedurę we właściwej komisji; 

 iii) części normatywnej, która moŜe zawierać wyłącznie: 

 – opinię pozytywną lub 

 – opinię negatywną; 

 c) umocowania i motywy nie podlegają głosowaniu; 

 d) do sprawozdania załącza się Ŝyciorys i odpowiedzi na pytania zawarte w 
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kwestionariuszu; 

 e) Komisja Kontroli BudŜetowej i posłowie na posiedzeniu plenarnym głosują nad 

powołaniem danego kandydata; 

44. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie i 

Trybunałowi Obrachunkowemu oraz do informacji pozostałym instytucjom Unii 

Europejskiej oraz parlamentom i organom kontroli państw członkowskich. 

 

Or. es 

 

 

 


