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Kontrole planowane na 2019 r. będą koncentrować się na
najważniejszych wyzwaniach, przed którymi stoi obecnie
UE – podkreślają unijni kontrolerzy
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dzisiaj program prac na 2019 r., w którym
kontrolerzy przedstawili szczegółowo priorytety kontroli i sprawozdania, które mają zostać
opublikowane w przyszłym roku. Planowane zadania kontrolne obejmują szeroki zakres
tematów odzwierciedlających wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE, i w coraz większym
stopniu koncentrują się na ocenie, czy unijne programy i strategie osiągają zamierzone cele i
zapewniają wartość dodaną. W kontrolach zostaną uwzględnione istotne kwestie związane ze
zrównoważonym wykorzystaniem zasobów naturalnych, wzrostem i włączeniem społecznym,
migracją, bezpieczeństwem i globalnym rozwojem, jednolitym rynkiem oraz zapewnieniem
rozliczalności i wydajności Unii Europejskiej.
Kontrolerzy zamierzają ocenić wdrażanie mechanizmu relokacji migrantów w sytuacjach
nadzwyczajnych i rozwiązań dotyczących kontroli granic, a także dokonać przeglądu dopiero
powstającej unijnej polityki w dziedzinie obronności. Celem planowanych kontroli będzie
ponadto zbadanie skuteczności transgranicznej opieki zdrowotnej, przedstawienie problemów
dotykających unijny system pomiaru emisji pojazdów oraz przeanalizowanie, czy w ramach
unijnych strategii w dziedzinie klimatu i energii wykorzystuje się „zielone” kryteria przy
podejmowaniu decyzji, które inwestycje należy realizować. Priorytety kontroli obejmą również
zadania kontrolne w obszarze pestycydów, inwestycji w infrastrukturę drogową łączącą
europejskie regiony, finansowania UE w dziedzinie kultury oraz pomocy państwa dla banków.
– Trybunał będzie prowadził analizy we wszystkich tych obszarach, aby ustalić, czy UE wypełnia
podjęte zobowiązania – powiedział Prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego, KlausHeiner Lehne. – Dzięki temu będzie w stanie, podobnie jak w poprzednich latach, przedstawić
obywatelom UE i swoim partnerom instytucjonalnym, zarówno na szczeblu UE, jak i państw
członkowskich, niezależne i obiektywne sprawozdania dotyczące kwestii o kluczowym znaczeniu
dla przyszłości UE, a także wskazać istniejące skuteczne rozwiązania i zwrócić uwagę na
niedociągnięcia.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie rocznego programu prac na 2019 r. przyjętego przez Europejski Trybunał Obrachunkowy.
Pełny tekst programu prac jest dostępny na stronie www.eca.europa.eu.
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Program prac Trybunału został opublikowany w doniosłym momencie dla UE. Trwają negocjacje
w sprawie przyszłego długoterminowego planu wydatków na lata 2021–2027, który musi zostać
uzgodniony do końca 2019 r. Co więcej, w przyszłym roku Zjednoczone Królestwo wystąpi z UE, a
prace w nowym składzie rozpoczną Parlament Europejski – po wyborach – i Komisja.
W programie zamieszczono szczegółowe informacje na temat ok. 35 sprawozdań specjalnych
oraz innych publikacji przekrojowych, które kontrolerzy zamierzają przedstawić w 2019 r.
Sprawozdania te są zasadniczo owocem kontroli wykonania zadań, przy czym kontrolerzy
wybierają zadania kontrolne na podstawie oceny najważniejszych zagrożeń związanych z
wydatkowaniem środków unijnych i osiągnięciem celów polityki.
Ponadto Trybunał publikuje sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich Funduszy
Rozwoju oraz agencji i wspólnych przedsięwzięć UE, a także przedstawia opinie w sprawie
nowych lub zmienionych przepisów unijnych mających wpływ na kwestie finansowe.
Informacje dla redaktorów
Roczny budżet unijny wynosi w przybliżeniu 140 mld euro. Odpowiada to ok. 1% dochodu
narodowego brutto wszystkich państw członkowskich UE i ok. 2% ich łącznych wydatków
publicznych.
Rola Trybunału jako niezależnego audytora zewnętrznego UE polega na sprawdzaniu, czy unijne
środki są gromadzone i wydawane zgodnie z przepisami oraz właściwie rozliczane, a także czy są
wydajnie i skutecznie wykorzystywane z myślą o osiągnięciu rezultatów. Sprawozdania z kontroli i
opinie Trybunału są zasadniczym ogniwem łańcucha rozliczalności UE i mają pomóc obywatelom
lepiej zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła obecnym i przyszłym
wyzwaniom.
Program prac na 2019 r. jest dostępny na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23
językach UE.
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