
REZOLUCJA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 

z dnia 10 maja 2011 r. 

zawierająca uwagi, które stanowią integralną część decyzji w sprawie udzielenia absolutorium 
z wykonania budżetu ogólnego Unii Europejskiej za rok budżetowy 2009, sekcja V – Trybunał 

Obrachunkowy 

PARLAMENT EUROPEJSKI, 

— uwzględniając budżet ogólny Unii Europejskiej na rok budżetowy 2009 ( 1 ), 

— uwzględniając ostateczne roczne sprawozdanie finansowe Wspólnot Europejskich za rok budżetowy 
2009 (SEC(2010) 963 – C7-0215/2010) ( 2 ), 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dla organu udzielającego absolutorium 
w sprawie audytów wewnętrznych przeprowadzonych w 2009 r., 

— uwzględniając sprawozdanie roczne Trybunału Obrachunkowego dotyczące wykonania budżetu za rok 
budżetowy 2009 wraz z odpowiedziami instytucji ( 3 ), 

— uwzględniając poświadczenie wiarygodności dotyczące wiarygodności rozliczeń oraz legalności 
i prawidłowości transakcji leżących u ich podstaw wydane przez Trybunał Obrachunkowy zgodnie 
z art. 287 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej ( 4 ), 

— uwzględniając art. 272 ust. 10 oraz art. 274, 275 i 276 Traktatu WE, a także art. 314 ust. 10 oraz 
art. 317, 318 i 319 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, 

— uwzględniając rozporządzenie Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie 
rozporządzenia finansowego mającego zastosowanie do budżetu ogólnego Wspólnot Europejskich ( 5 ), 
w szczególności jego art. 50, 86, 145, 146 i 147, 

— uwzględniając art. 77 Regulaminu i załącznik VI do Regulaminu, 

— uwzględniając sprawozdanie Komisji Kontroli Budżetowej (A7-0138/2011), 

1. zauważa, że w 2009 r. Trybunał Obrachunkowy dysponował środkami na zobowiązania wynoszącymi 
ogółem 188 000 000 EUR (133 000 000 EUR w 2008 r., 122 000 000 EUR w 2007 r.), przy stopie 
wykorzystania wynoszącej 92,19 %, co kształtuje się poniżej średniej innych instytucji (97,69 %); 

2. przypomina, że za rok budżetowy 2009 audyt sprawozdania finansowego Trybunału Obrachunkowego 
przeprowadziła firma zewnętrzna, PricewaterhouseCoopers (jak w 2007 i 2008 r.), która doszła do 
następujących wniosków: 

a) w odniesieniu do poprawności sprawozdań finansowych na rok budżetowy 2009, „naszym zdaniem 
przedstawione sprawozdania finansowe dają prawdziwy i rzetelny obraz sytuacji finansowej Europejskiego 
Trybunału Obrachunkowego na dzień 31 grudnia 2009 r., a także jego wyników finansowych 
i przepływów pieniężnych na zakończony rok, zgodnie z rozporządzeniem Rady (WE, Euratom) nr 1605/2002 
z dnia 25 czerwca 2002 r., rozporządzeniem Komisji (WE, Euratom) nr 2342/2002 z dnia 23 grudnia 
2002 r. ustanawiającego szczegółowe zasady wykonania wspomnianego rozporządzenia oraz zasadami rachun
kowości Europejskiego Trybunału Obrachunkowego”; oraz
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b) w odniesieniu do wykorzystania zasobów finansowych przeznaczonych dla Trybunału Obrachun
kowego oraz prawidłowości procedur kontroli przeprowadzonych w roku finansowym 2009 stwier
dzono, że: „naszej uwagi nie zwróciło nic, co pozwoliłoby nam przypuszczać, że we wszystkich istotnych 
aspektach oraz w oparciu o kryteria opisane powyżej: (a) zasoby przyznane Trybunałowi nie zostały wyko
rzystane zgodnie z ich przeznaczeniem; (b) ustanowione procedury kontroli nie dają niezbędnych gwarancji dla 
zapewnienia zgodności operacji finansowych z obowiązującymi zasadami i przepisami”; 

3. przyjmuje z zadowoleniem strategię kontrolną Trybunału Obrachunkowego na lata 2009–2012 oraz 
popiera jej priorytetowe cele (maksymalne zwiększenie ogólnego oddziaływania kontroli oraz podnie
sienie wydajności poprzez optymalne wykorzystanie zasobów); oczekuje, że Trybunał Obrachunkowy 
przedstawi sprawozdanie z działań podjętych w celu wdrożenia tej strategii kontrolnej oraz wykaże 
postępy w tym kierunku, wykorzystując kluczowe wskaźniki wydajności, w szczególności dzięki wpro
wadzeniu wskaźników 1–4 w 2010 r.; ze szczególnym zadowoleniem przyjmuje plan opublikowania 
podsumowania działań podjętych w następstwie sprawozdań specjalnych w celu zwiększenia ich 
oddziaływania; 

4. wyraża zadowolenie z poprawy między rokiem 2008 a 2009 kluczowych wskaźników wydajności 
i odnotowuje z zadowoleniem, że Trybunał Obrachunkowy zrealizował swoje cele w zakresie wskaź
ników 8 i 9; stwierdza, że Trybunał Obrachunkowy nie osiągnął celu w odniesieniu do 10. kluczowego 
wskaźnika wydajności, gdyż między rokiem 2008 a 2009 liczba dni szkoleń zmniejszyła się z 10 do 9, 
zaś liczba dni poświęconych przez kontrolerów na szkolenie zawodowe z wyłączeniem kursów języ
kowych zmniejszyła się z 7 do 4, co nie jest zgodne z wytycznymi Międzynarodowej Federacji 
Księgowych (40 godzin/5 dni); 

5. odnotowuje znacznie większą liczbę sprawozdań sporządzonych przez Trybunał Obrachunkowy, a w 
szczególności więcej sprawozdań specjalnych (z 12 do 18) oraz specjalnych sprawozdań rocznych 
(z 29 do 37), pomimo że liczba opinii zmniejszyła się; oczekuje, że kontrole wykonania stanowiące 
podstawę specjalnych sprawozdań Trybunału Obrachunkowego przyczynią się do wypełnienia jego 
głównego zadania kontroli finansów Unii Europejskiej; 

6. wyraża niepokój w związku z niedostatkiem szczegółowych informacji w poszczególnych rocznych 
sprawozdaniach Trybunału Obrachunkowego dotyczących agencji; zachęca Trybunał Obrachunkowy do 
ujmowania w przyszłości pełniejszych informacji w swoich sprawozdaniach na temat agencji, 
w szczególności w odniesieniu do wniosków zawartych w sprawozdaniach audytorów wewnętrznych; 

7. wyraża zadowolenie z faktu, że podczas przygotowania rocznego sprawozdania za rok budżetowy 
2009 Trybunał Obrachunkowy przeprowadził pogłębioną ocenę systemów nadzoru i kontroli 
w Trybunale Sprawiedliwości, urzędzie Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich oraz Europej
skiego Inspektora Ochrony Danych, która to ocena obejmowała analizę dodatkowej próby transakcji 
płatności dotyczących zasobów kadrowych oraz innych wydatków administracyjnych; 

8. zachęca Trybunał Obrachunkowy do dalszego stosowania i zwiększenia zakresu tej praktyki, a w 
szczególności do rozważenia przeprowadzenia pogłębionej oceny systemów nadzoru i kontroli 
w Radzie; zachęca również Trybunał Obrachunkowy do rozpatrzenia możliwości wykorzystania 
nowych innowacyjnych metod prowadzenia audytu, w tym nowych narzędzi, o których mowa 
w strategii kontroli na lata 2009–2012, a co za tym idzie, do zbadania możliwości dalszej poprawy 
wyników i skuteczności audytu; 

9. uważa, że współpraca między Trybunałem Obrachunkowym a Parlamentem może zostać dodatkowo 
zacieśniona poprzez zoptymalizowanie metod pracy i podejścia, a także dodatkowe wzmocnienie 
synergii między dwiema instytucjami; w związku z powyższym wyraża zadowolenie z przyjętych 
przez Trybunał Obrachunkowy środków służących zreformowaniu i ciągłemu wzmacnianiu jego roli, 
zgodnie z postulatem Parlamentu, by oceny i kontrole prowadzone przez Trybunał miały szersze 
i głębsze oddziaływanie, by jego dane były bardziej skuteczne i przydatne, a systemy i procedury 
bardziej wiarygodne; oczekuje z zainteresowaniem wzajemnej weryfikacji kontrolnej, którą Trybunał 
Obrachunkowy zamierza przeprowadzić w 2011 r., tj. w trzy lata po pozytywnej wzajemnej weryfikacji 
przeprowadzonej w 2008 r.; zapowiada w związku z powyższym, że zamierza sporządzić sprawoz
danie z własnej inicjatywy na temat ewentualnych propozycji usprawnień w Trybunale Obrachun
kowym, mając całkowitą pewność, że może on liczyć na bliską współpracę z Trybunałem; 

10. odnotowuje, że Trybunał Obrachunkowy w 2009 r. zatrudnił 112 pracowników (69 urzędników, 14 
pracowników czasowych, 29 pracowników kontraktowych), a całkowita liczba wolnych etatów pod 
koniec 2009 r. (49) zmniejszyła się znacznie w porównaniu z końcem roku 2008 (68); wyraża 
zadowolenie z faktu, że zmniejszyły się opóźnienia w procedurze zatrudniania w Trybunale Obrachun
kowym;
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11. wyraża zadowolenie ze stałej poprawy parytetu mężczyzn i kobiet zatrudnionych w Trybunale Obra
chunkowym, a w szczególności ze zmniejszających się dysproporcji na poziomie stanowisk asystentów 
oraz kierowników działów i dyrektorów; 

12. zauważa, że sprawozdanie audytora wewnętrznego Trybunału Obrachunkowego za rok 2009 było 
w znacznej mierze pozytywne; w tym kontekście z zadowoleniem przyjmuje fakt, że większość zaleceń 
audytora wewnętrznego została przyjęta i uwzględniona w programach naprawczych; 

13. z zadowoleniem przyjmuje obecną pomyślną współpracę międzyinstytucjonalną z Europejską Szkołą 
Administracji i Trybunałem Sprawiedliwości w zakresie szkoleń; 

14. odnotowuje, że w 2010 r. wprowadzono zmiany do regulaminu Trybunału Obrachunkowego i zachęca 
Trybunał Obrachunkowy do przedstawienia oceny skutków tych zmian w rocznym sprawozdaniu 
z działalności; 

15. przypomina, w odniesieniu do oświadczeń majątkowych członków, że zgodnie z kodeksem postępo
wania przyjętym przez Trybunał Obrachunkowy, jego członkowie składają oświadczenia majątkowe na 
ręce prezesa Trybunału Obrachunkowego, który zapewnia ich tajność, oraz gwarantuje, że oświadczenia 
te nie są podawane do publicznej wiadomości; potwierdza swe stanowisko, że w interesie przejrzystości 
oświadczenia majątkowe członków wszystkich instytucji Unii powinny być dostępne w Internecie za 
pośrednictwem rejestru publicznego oraz wzywa Trybunał Obrachunkowy do podjęcia niezbędnych 
kroków w tej sprawie i do dostosowania swoich zasad dotyczących deklaracji majątkowych do nowego 
projektu kodeksu postępowania komisarzy oraz i przyjęcia go w stosownych przypadkach za podstawę; 

16. przypomina, że niezależność, nieskazitelność, bezstronność, najwyższa jakość i profesjonalizm stanowią 
podstawowe wartości Trybunału Obrachunkowego, oraz uważa, że wiadomości przekazane niedawno 
przez media wymagają refleksji; przypomina również, że podczas prezentacji sprawozdania 
z wzajemnej weryfikacji przewodniczący Trybunału Obrachunkowego zapowiedział, że po trzech latach 
zostanie przeprowadzona wzajemna weryfikacja kontrolna; zwraca się do Trybunału Obrachunkowego 
o przedstawienie właściwej komisji Parlamentu wyników tej wzajemnej weryfikacji, aby ponownie 
zapewnić poszanowanie tych wartości, a w szczególności obiektywizmu i bezstronności, profesjona
lizmu i niezawisłości Trybunału Obrachunkowego; 

17. wyraża uznanie dla Trybunału Obrachunkowego za jakość rocznego sprawozdania z działalności; 

18. odnotowuje, że, inaczej niż w poprzednich latach, misje do państw spoza Unii nie zostały przedsta
wione w 2009 r. z podziałem na poszczególne kraje.
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