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W 2021 r. w centrum zainteresowania kontrolerów UE
będą działania związane z pandemią COVID-19
Co czwarta nowa kontrola, którą przeprowadzi w tym roku Europejski Trybunał
Obrachunkowy, będzie dotyczyła działań podjętych przez UE w reakcji na pandemię COVID-19
oraz pakietu Next Generation EU na rzecz odbudowy gospodarki – wynika z opublikowanego
dzisiaj przez Trybunał planu kontroli na 2021 r. Ponadto w ciągu najbliższych pięciu lat
kontrolerzy UE zamierzają wnieść wkład w budowę bardziej odpornej i zrównoważonej Unii
Europejskiej, stojącej na straży wartości stanowiących jej fundament. Zgodnie z opublikowaną
równocześnie nową strategią Trybunału na lata 2021–2025 kontrolerzy w dalszym ciągu będą
dążyć do tego, by za pośrednictwem swoich kontroli zapewniać obywatelom wysoki poziom
pewności, zwiększyć rozliczalność i przejrzystość działań unijnych oraz kontrolować wyniki
tych działań w najistotniejszych obszarach.
W programie prac Trybunału 2021+, uwzględniającym także perspektywę kolejnego roku,
przedstawiono wykaz 73 sprawozdań specjalnych i przeglądów, które mają zostać opublikowane
w latach 2021–2022 w ramach czterech obszarów strategicznych:
•
•
•
•

konkurencyjność gospodarcza i spójność UE,
wyzwania w zakresie klimatu i zasobów,
bezpieczeństwo i wartości europejskie,
polityka fiskalna i finanse publiczne.

Celem tych publikacji będzie przede wszystkim ocena wyników działań UE w wybranych
obszarach, takich jak zamówienia na dostawę szczepionek, bezpieczeństwo żywności i swobodny
przepływ osób w czasie pandemii, krajowe plany odbudowy, cyfryzacja szkół, administracja
elektroniczna, gospodarka o obiegu zamkniętym, uwzględnianie kwestii klimatu, zrównoważone
rybołówstwo, zwalczanie nadużyć finansowych we wspólnej polityce rolnej, Europejska Agencja
Straży Granicznej i Przybrzeżnej (Frontex), nadzór bankowy w UE i wpływ lobbystów na
prawodawców. Przy wyborze tych obszarów kontrolerzy opierali się na analizie najważniejszych
zagrożeń dotyczących wydatkowania środków unijnych i osiągania celów polityki.

Niniejszy komunikat prasowy stanowi streszczenie strategii Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na lata 2021–2025 oraz jego
programu prac 2021+.
Pełny tekst tych dokumentów dostępny jest na stronie www.eca.europa.eu.

ECA Press

12, rue Alcide De Gasperi – L-1615 Luxembourg
E: press@eca.europa.eu
@EUAuditors
eca.europa.eu

PL
– Program prac na 2021 r. daje początek realizacji nowej strategii Trybunału, w której wytyczony
został kierunek prac naszej instytucji jako niezależnego kontrolera zewnętrznego UE do 2025 r. –
powiedział prezes Trybunału Klaus-Heiner Lehne. – Obywatele UE mogą być nadal pewni, że
Trybunał zajmie się zagadnieniami najważniejszymi dla przyszłości Unii, a kontrole zostaną
ukierunkowane na te obszary, w których Trybunał może wnieść największą wartość dodaną,
podkreślając dobre rozwiązania i wskazując niedociągnięcia. Przedmiotem kontroli będą także
nowe działania podjęte przez UE w celu ochrony obywateli przed niekorzystnymi skutkami
pandemii.
Przez najbliższe pięć lat kontrolerzy będą ponadto dalej rozwijać podejście kontrolne stanowiące
podstawę do zaaprobowania sprawozdania finansowego UE i umożliwiające weryfikację, czy
wydatki zostały dokonane zgodnie z przepisami. Wezmą oni pod uwagę daleko idące zmiany
wynikające z przyjęcia wieloletnich ram finansowych na lata 2021–2027 i pakietu Next
Generation EU na rzecz odbudowy, które wpłyną na finansowanie i wykorzystanie budżetu UE.
Przewidziane są bowiem m.in. nowe rodzaje zasobów własnych i ewentualne odejście od zasad
kwalifikowalności na rzecz ukierunkowania na wyniki. Kolejnymi kwestiami, na które kontrolerzy
zwrócą szczególną uwagę, będą zacieśnienie współpracy z unijnymi organami odpowiedzialnymi
za wykrywanie nadużyć finansowych oraz aktywniejszy udział w zwalczaniu nadużyć
występujących przy wydatkowaniu środków i poborze dochodów UE.
W strategii Trybunału na lata 2021–2025 przedstawiono także możliwe modyfikacje uprawnień
powierzonych kontrolerom. Główne zadanie Trybunału polega na zapewnieniu rozliczalności
wszystkich instytucji i organów zarządzających funduszami unijnymi i wdrażających politykę UE,
wciąż istnieją jednak pewne luki w zakresie rozliczalności i kontroli. W nadchodzących latach
Trybunał będzie w związku z tym dążył do doprecyzowania i poszerzenia powierzonych mu
uprawnień kontrolnych, tak by obejmowały one nie tylko kontrolę organów UE, zgodnie
z obecnymi uprawnieniami, ale także kontrolę najważniejszych struktur międzyrządowych
mających znaczenie dla funkcjonowania UE.
Informacje ogólne
Rola Trybunału polega na weryfikacji, czy środki unijne są pobierane i wydawane zgodnie ze
stosownymi przepisami, a także czy są właściwie rozliczane oraz efektywnie i skutecznie
wykorzystywane w interesie obywateli UE. Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez
Trybunał to zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Służą one do rozliczania podmiotów
wdrażających politykę i programy UE: Komisji, innych organów UE oraz organów administracji
w państwach członkowskich. Pomagają również obywatelom UE lepiej zrozumieć, w jaki sposób
Unia i państwa członkowskie stawiają czoła bieżącym i przyszłym wyzwaniom.
Strategia Europejskiego Trybunału Obrachunkowego na lata 2021–2025 oraz program prac
Trybunału 2021+ są obecnie dostępne na stronie internetowej Trybunału (eca.europa.eu)
w języku angielskim. Kolejne wersje językowe zostaną opublikowane wkrótce.
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