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Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie opinii przyjętej przez Europejski Trybunał Obrachunkowy. 
Pełny tekst opinii dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 

ECA Press 
Mark Rogerson – Rzecznik  Tel.: (+352) 4398 47063 Tel. kom.:  (+352) 691 55 30 63 
Damijan Fišer – Urzędnik ds. kontaktów z prasą Tel.: (+352) 4398 45410  Tel. kom.:  (+352) 621 55 22 24 
12, rue Alcide De Gasperi - L-1615 Luxembourg 
E: press@eca.europa.eu  @EUAuditorsECA  eca.europa.eu 

Komunikat prasowy 
Luksemburg, 8 października 2018 r. 

 
 

Kontrolerzy unijni wnioskują, by powierzyć im formalnie i wyraźnie 
określone uprawnienia kontrolne w odniesieniu do Europejskiego 
Funduszu Walutowego 

W opublikowanej dzisiaj opinii wskazano, że status Europejskiego Trybunału Obrachunkowego jako 
kontrolera zewnętrznego przyszłego Europejskiego Funduszu Walutowego (EFW) powinien zostać określony 
wyraźniej. Kontrolerzy proponują ponadto, by sprawując nadzór nad Funduszem, Parlament Europejski 
uwzględniał wyniki prac Trybunału. 

Komisja Europejska zaproponowała utworzenie EFW w celu zastąpienia obecnego Europejskiego Mechanizmu 
Stabilności, który udziela wsparcia finansowego państwom strefy euro doświadczającym poważnych problemów 
finansowych. Ponieważ wkłady finansowe do EMS są zapewniane na podstawie porozumienia między państwami 
członkowskimi, Europejski Mechanizm Stabilności nie stanowi części budżetu UE.  

Jak stwierdzono w opinii, Trybunał z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji, ale podkreśla, że powinien on 
obejmować solidne ramy rozliczalności, a kontrola parlamentarna nowego funduszu powinna opierać się na 
opinii Trybunału z kontroli zewnętrznej. Z myślą o zwiększeniu rozliczalności i wzmocnieniu kontroli publicznej 
kontrolerzy wzywają, by wprowadzić jasną, formalną procedurę uwzględniania sprawozdań z kontroli w ramach 
udzielania absolutorium. Zgodnie z obecnym brzmieniem wniosku kontrole prawidłowości transakcji, zgodności, 
wykonania zadań i zarządzania ryzykiem EFW miałyby być przeprowadzane przez Trybunał Obrachunkowy, 
zewnętrznych biegłych rewidentów z sektora prywatnego i Radę Audytorów Funduszu.  

– Sam cel wniosku Komisji, jakim jest osadzenie EMS w unijnych ramach prawnych, oceniamy pozytywnie – 
powiedział Alex Brenninkmeijer, członek Trybunału odpowiedzialny za tę opinię. – Należy jednak unikać 
przyznawania równoległych uprawnień kontrolnych, tak aby ograniczyć ryzyko sprzecznych opinii oraz 
powielania i nakładania się działań. 

Kontrolerzy twierdzą, że aby uniknąć kosztownego powielania działań, w akcie prawnym należy wyraźnie określić 
rolę Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego EFW, uściślając przy tym, że prywatne firmy 
audytorskie oraz wszelkie inne formy kontroli pełniłyby funkcję uzupełniającą. Niewprowadzenie takiego jasnego 
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przepisu mogłoby prowadzić do wniosku, że powierzanie tych zadań innym podmiotom pociąga za sobą 
wykluczenie uprawnień Trybunału w zakresie kontroli zewnętrznej.  

Kontrolerzy zwrócili również uwagę na szereg istotnych problemów dotyczących mechanizmów rozliczalności 
i kontroli obowiązujących w EMS. Ich zdaniem kadencje członków Rady Audytorów EMS są zbyt krótkie, 
a sprawozdawczość Rady dotycząca ustaleń z audytu pozostaje bardzo ograniczona. Ponadto kontrole i oceny 
wykonania zadań przez EMS realizuje się jedynie w ograniczonym zakresie. 

Informacje dla redaktorów 

Unijni przywódcy przedstawili polityczną strategię proponowanej reformy, która ma przebiegać w dwóch 
etapach. Do końca 2018 r. opracowane zostaną kluczowe elementy wzmocnionego EMS, w tym ewentualne 
dalsze kroki zmierzające do wzmocnienia roli Mechanizmu i zarządzania nim. Na tym etapie uwzględnione 
zostaną propozycje zawarte we wniosku Komisji przy zachowaniu międzyrządowego charakteru EMS. W bardziej 
odległym terminie państwa członkowskie EMS oraz UE mogą rozważyć pełne włączenie EMS do unijnych ram 
prawnych. 

Europejski Trybunał Obrachunkowy przyczynia się do poprawy zarządzania finansami UE, publikując opinie na 
temat wniosków w sprawie nowych przepisów lub zmian legislacyjnych, które mają skutki finansowe. Opinie te 
są wykorzystywane przez organy prawodawcze – Parlament Europejski i Radę – w ramach ich prac. 

Opinia Trybunału nr 2/2018 w sprawie mechanizmów rozliczalności i kontroli przyszłego Europejskiego Funduszu 
Walutowego jest obecnie jest dostępna na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w języku angielskim. 
Pozostałe wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce. 
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