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Niniejszy komunikat prasowy zawiera najważniejsze informacje dotyczące programu prac Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na 
2018 r. 
Pełny tekst programu prac (w języku angielskim, a wkrótce też francuskim i niemieckim) dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu. 
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Unijni kontrolerzy publikują program prac na 2018 r. 
Dziś Europejski Trybunał Obrachunkowy podał do wiadomości publicznej swój program prac na 
2018 r. W programie znalazły się szczegółowe informacje na temat zarówno sprawozdań 
specjalnych, które Trybunał zamierza sporządzić w 2018 r., jak i sprawozdań rocznych oraz 
procesu planowania prac kontrolnych. W 2018 r. kontrolerzy zamierzają przygotować ogółem 
około 90 publikacji, w tym sprawozdania roczne, sprawozdania specjalne i opinie. 

– W programie prac określono obszary priorytetowe, na których Trybunał skoncentruje się 
w 2018 r. – powiedział Klaus-Heiner Lehne, prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego. 
– Trybunał zajmie się szerokim spektrum zagadnień odzwierciedlających wyzwania, jakie stoją 
obecnie przed UE, takich jak zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, wzrost 
gospodarczy i włączenie społeczne, wyzwania związane z migracją i globalnym rozwojem, 
jednolity rynek oraz rozliczalność i efektywność Unii Europejskiej.  

Program prac będzie obejmował dokument informacyjny dotyczący przyszłości budżetu UE, 
stanowiący wkład do dyskusji na temat średnioterminowych ram finansowych Unii Europejskiej, 
a także dokumenty informacyjne na temat uproszczenia polityki spójności i programu „Horyzont 
2020” oraz przyszłości WPR. 

W programie prac przewidziano ponadto kontrole dotyczące unijnych działań w zakresie 
bezpieczeństwa żywności, pustynnienia w UE, Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji, 
funduszu powierniczego UE dla Afryki, przejrzystości finansowania organizacji pozarządowych, 
Europejskiego Urzędu Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych oraz 
zapobiegania konfliktom interesów i konfliktom etycznym w instytucjach unijnych. Kolejnym 
zadaniem priorytetowym Trybunału będzie opracowanie przeglądu horyzontalnego dotyczącego 
transportu i mobilności. Wszystkie wspomniane sprawozdania zostaną opublikowane w 2018 r. 

Zadania zawarte w programie prac zostały wybrane w wyniku kompleksowego procesu 
planowania, który obejmuje przegląd ostatnich zmian w UE i konsultacje z zainteresowanymi 
stronami, w szczególności z Parlamentem Europejskim. 

Prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne przedstawi program prac na 2018 r. Komisji Kontroli 

http://www.eca.europa.eu/�


PL 

 
 
 

 

2 

Budżetowej Parlamentu Europejskiego 20 listopada 2017 r. Wydarzenie to będzie transmitowane 
na żywo w internecie. 

 


