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Szanowny Panie Przewodniczący, Szanowna Pani Przewodnicząca, Szanowna Pani Sprawozdawczyni, Szanowni 
Państwo, Szanowny Panie Komisarzu!  

Sam byłem kiedyś posłem i wiem, że to czas wytężonej pracy dla Parlamentu Europejskiego. Prace legislacyjne są 
na bardzo intensywnym etapie, a ponadto na forum Państwa instytucji – ze wszech miar słusznie – toczą się 
debaty na wysokim szczeblu na temat przyszłości Europy, jako że zbliżają się kolejne wybory do Parlamentu 
Europejskiego. 

Tym bardziej – jako prezes Trybunału Obrachunkowego – pragnę Państwu podziękować za przeznaczenie 
potrzebnego czasu na dyskusję na temat sprawozdania rocznego Trybunału.  

Trybunał włożył wiele wysiłku w przygotowanie dla Parlamentu oceny stanu zarządzania finansami UE za 2017 r. 
Umożliwi ona teraz rozpoczęcie procedury udzielania absolutorium, ostatniej w tej kadencji Parlamentu. 

Podobnie jak w poprzednich latach, Trybunał stwierdził, że w sprawozdaniu finansowym UE za 2017 r. 
przedstawiono prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Unii. Tak jak w ubiegłym roku, Trybunał wydał 
opinię z zastrzeżeniem – a nie opinię negatywną – na temat prawidłowości płatności leżących u podstaw rozliczeń 
za 2017 r.  

Innymi słowy, w znacznej części wydatków za 2017 r. skontrolowanych przez Trybunał nie wystąpił istotny poziom 
błędu. Mam tu na myśli wydatki oparte na uprawnieniach1, tj. programy, w których beneficjenci otrzymują 
płatności po spełnieniu pewnych warunków. Tego typu płatności oparte na uprawnieniach stanowiły ponad 
połowę wszystkich płatności dokonanych z budżetu Unii w 2017 r. 

Ponadto poziom nieprawidłowości w wydatkach unijnych w dalszym ciągu się obniża. Szacowany poziom błędu 
w płatnościach w 2017 r. wyniósł 2,4%, co stanowi spadek w porównaniu z poziomem 3,1% w 2016 r. i 3,8% 
w 2015 r. Taki wynik dowodzi, że zarządzanie finansami UE zmierza z całą pewnością w dobrym kierunku. Jest to 
zasługa nieustannych starań Komisji i państw członkowskich.  

Proszę pozwolić, że przywołam pozytywny przykład – Trybunał stwierdził, że w płatnościach bezpośrednich 
z Europejskiego Funduszu Rolniczego Gwarancji, który stanowi bardzo dużą część tego działu wieloletnich ram 
finansowych, nie wystąpił istotny poziom błędu. 

Mimo to muszę również zauważyć, że często dostępne są informacje wystarczające do tego, aby zapobiec 
znacznej części błędów stwierdzonych przez Trybunał – lub aby wykryć i skorygować te błędy. Gdyby Komisja 
i władze krajowe wykorzystały te informacje, jeszcze większa część budżetu UE znalazłaby się poniżej przyjętego 
przez Trybunał – i przez Komisję – progu istotności.  

Szanowni Państwo!  

Nadszedł czas, by pójść jeszcze dalej. Systemy zarządzania i kontroli zostały udoskonalone i obecnie mamy 
możliwość, by korzystać z tych udoskonaleń w kontrolach prowadzonych przez Trybunał. 

W 2017 r. Trybunał w ramach pilotażu wprowadził zmodyfikowane podejście kontrolne w obszarze spójności. 
Najważniejsza zmiana polegała na tym, że dokonał on przeglądu i ponownie przeprowadził weryfikacje i kontrole, 
które zostały już wcześniej przeprowadzone przez podmioty odpowiedzialne za wydatkowanie środków. Dzięki 

                                                           

1 Z wyłączeniem niektórych programów rozwoju obszarów wiejskich. 
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temu nowemu podejściu pragniemy przekazać Państwu bardziej precyzyjne informacje na temat sytuacji w całej 
Unii w ujęciu geograficznym i w rozbiciu na poszczególne fundusze, działając w jak najbardziej gospodarny sposób.  

W nadchodzących latach Trybunał zamierza objąć projektem pilotażowym kolejne obszary wydatków, jeśli 
spełnione będą ku temu odpowiednie warunki.  

[Szanowna Pani Przewodnicząca][Szanowny Panie Przewodniczący]! Z dużym zainteresowaniem zapoznałem się 
z opublikowanymi niedawno wynikami badania „Parlameter 2018”. Spoglądam z optymizmem w przyszłość, 
widząc tak mocne poparcie dla członkostwa w Unii i dla waluty euro. Jednak wyniki ukazują też spore rozbieżności 
w poziomach tego poparcia, czemu powinniśmy zaradzić.  

Zarówno roczny, jak i długoterminowy budżet Unii służą z definicji do dystrybucji środków. Podejmowanie decyzji 
budżetowych często prowadzi do politycznych komplikacji dla państw członkowskich, które mają poczucie, że 
mogą na tym podziale tracić. Europejski Trybunał Obrachunkowy jest przekonany, że trzeba zapewnić, aby 
niezależnie od politycznych decyzji, które zapadają, obywatele tak w Bukareszcie, jak i w Helsinkach i Lizbonie 
mogli ujrzeć na własne oczy – i dzięki temu zaufać – że fundusze unijne są wydawane nie tylko prawidłowo, ale 
i mądrze.  

W Trybunale ów proces określa się mianem „kontroli wykonania zadań” i już teraz mogę Państwa zapewnić, że 
w najbliższych miesiącach i latach takich kontroli będzie coraz więcej. Liczne rozmowy, które odbyłem na ten 
temat w Parlamencie i w stolicach państw członkowskich, dowodzą, że to kierunek, który Trybunał powinien 
obrać. 

Szanowni Państwo!  

Trybunał wykazał, że kilka państw członkowskich ma trudności z właściwym wykorzystaniem środków 
pochodzących z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych. W związku z tym z dużym zadowoleniem 
przyjął on fakt, że Komisja zaproponowała szereg działań na następny okres budżetowy, które mają ułatwić 
absorpcję funduszy w obszarze polityki spójności. W najbliższych dniach Trybunał opublikuje szczegółową opinię 
na temat odnośnych przepisów.  

Tymczasem budżet Unii znajduje się nadal pod znaczną presją z uwagi na kwotę płatności, jakich zobowiązano się 
dokonać w nadchodzących latach. Zobowiązania pozostające do spłaty będą najprawdopodobniej jeszcze wyższe 
na koniec 2020 r. W opinii Trybunału rosnąca kwota tych zobowiązań powinna być priorytetem w kontekście 
kolejnych wieloletnich ram finansowych.  

Szanowni Państwo!  

Łączny budżet unijny stanowi nie więcej niż około 1% dochodu narodowego brutto całej Unii Europejskiej.  

Ważne jest wprawdzie, by środki z budżetu unijnego były wydawane skutecznie, ale musimy też realistycznie 
ocenić, co można osiągnąć za pomocą powierzonych nam pieniędzy. Unia może mieć nadzieję, że zdobędzie lub 
odzyska zaufanie obywateli tylko pod warunkiem, że będzie spełniać oczekiwania, które rozbudza.  

Pokażmy naszym obywatelom, że jesteśmy w stanie dotrzymać obietnic, dotrzymać ich skutecznie i w taki sposób, 
by przyniosły one znaczącą zmianę na lepsze. 

Dziękuję Państwu za uwagę. 


