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WSTĘP 

Choć w 2022 r. Unia Europejska i jej państwa członkowskie nadal mierzą 
się ze skutkami światowej pandemii i szybko postępującej zmiany klimatu, 
musiały również stawić czoła masowemu kryzysowi energetycznemu, 
migracyjnemu i dotyczącemu bezpieczeństwa, spowodowanemu przez 
wojnę Rosji przeciwko Ukrainie. Wszystkie te wydarzenia mają znaczący 
wpływ na życie obywateli Unii Europejskiej, jej pozycję gospodarczą 
i stosunki z innymi państwami. 

Rola Trybunału jako niezależnego kontrolera zewnętrznego Unii 
Europejskiej polega na sprawdzaniu, czy środki unijne są pobierane 

i wydawane zgodnie ze stosownymi przepisami, a także czy dzięki 
wydatkom osiągane są zakładane rezultaty. W zakres kontroli wchodzą 
również wszelkie nowe działania podjęte po to, by pomóc 
w przezwyciężeniu niekorzystnych skutków wielu trwających obecnie 
kryzysów. Program prac Trybunału na 2023 r. i kolejne lata został 
opracowany z myślą o tych wyzwaniach. W niniejszym dokumencie 
przedstawiono wykaz 82 sprawozdań specjalnych i przeglądów, z których 
większość Trybunał zamierza opublikować w 2023 i 2024 r. 

Kryzys energetyczny szczególnie mocno uderzył w gospodarki państw 
członkowskich, przedsiębiorstwa i obywateli. Ponadto UE postawiła sobie 
za cel, by odgrywać wiodącą rolę w walce ze zmianą klimatu na świecie. 
W ramach strategicznego obszaru priorytetowego „Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby naturalne” Trybunał planuje przeprowadzenie 21 
kontroli dotyczących szerokiego zakresu tematów, m.in. bezpieczeństwa 
energetycznego, zanieczyszczeń, działań w dziedzinie klimatu 
i zrównoważonej produkcji żywności. 

Przedmiotem prac kontrolnych Trybunału będą również bezpieczeństwo 
i migracja. W ramach strategicznego obszaru priorytetowego „Odporność 
na zagrożenia dla bezpieczeństwa Unii oraz poszanowanie europejskich 
wartości wolności, demokracji i praworządności” Trybunał zrealizuje 14 
zadań w dziedzinach takich jak wkład Europejskiej Służby Działań 
Zewnętrznych (ESDZ) we wspólną politykę zagraniczną i bezpieczeństwa 
(WPZiB), mobilność wojskowa i pomoc dla uchodźców. 
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Jednym z priorytetów Trybunału pozostaje inicjatywa Next Generation EU 
(NGEU), w ramach której przewidziano przeznaczenie w krótkim czasie 
znacznych środków finansowych na naprawę szkód gospodarczych 
i społecznych spowodowanych przez pandemię COVID-19. W ciągu 
najbliższych dwóch lat Trybunał planuje opublikować 12 sprawozdań 
z kontroli dotyczących NGEU, z których większość odnosić się będzie do 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF). Trzy 
kontrole poświęcone będą innemu ważnemu obszarowi horyzontalnemu, 
tj. zwalczaniu nadużyć finansowych. Ponadto prace Trybunału obejmą 
również wiele innych obszarów określonych w strategii Trybunału na lata 
2021–2025. 

Jako nowo wybrany prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego 
pragnę podkreślić, że kierując się w pracach kontrolnych niezależnością, 
obiektywizmem i profesjonalizmem, Trybunał dąży do tego, by w dalszym 
ciągu przyczyniać się do należytego i skutecznego wykorzystywania 
funduszy UE. Niniejszy program prac pomoże nam w realizacji tego 
trudnego zadania. 

Tony Murphy 
Prezes 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Obszar 
horyzontalny: NGEU 

 

2023 

Inicjatywy inwestycyjne 
w odpowiedzi na koronawirusa 
(CRII/CRII+) oraz REACT-EU 

Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy Komisja skutecznie dostosowała politykę spójności na lata 2014–2020 za 
pomocą inicjatyw inwestycyjnych w odpowiedzi na koronawirusa oraz REACT-EU, a także 
czy szybko uruchomiła środki z europejskich funduszy strukturalnych i inwestycyjnych 
(funduszy ESI) w reakcji na pandemię COVID-19. 

Projekt systemu kontroli RRF 
opracowany przez Komisję 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy system kontroli ustanowiony przez Komisję ma potencjał, aby zapewnić 
prawidłowość płatności w ramach RRF i zabezpieczyć interesy finansowe UE. 

Zarządzanie zadłużeniem w Komisji Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja opracowała skuteczne systemy zarządzania długiem zaciągniętym na 
potrzeby sfinansowania inicjatywy Next Generation EU. 

Wyniki osiągnięte dzięki środkom 
z RRF 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy ramy monitorowania Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności 
są odpowiednie do pomiaru wyników. 

Absorpcja środków z RRF Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena jednego z kluczowych celów RRF – szybkości – poprzez zbadanie, w jakim stopniu 
środki z RRF zostały rzeczywiście udostępnione na wczesnym etapie. W ramach kontroli 
oceniony zostanie poziom absorpcji środków przeznaczonych na reformy i inwestycje przez 
państwa członkowskie. 

Podwójne finansowanie Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja i państwa członkowskie wprowadziły solidne systemy zarządzania 
i kontroli mające zapobiegać podwójnemu finansowaniu wydatków z RRF i programów 
polityki spójności.  



 5 

 

Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Obszar 
horyzontalny: NGEU 

 

2024 

Wkład RRF w transformację 
cyfrową 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy przeprowadzenie inwestycji i reform cyfrowych zawartych w krajowych planach 
odbudowy i zwiększania odporności skutecznie przyczyniło się do realizacji strategii 
cyfrowej UE i transformacji cyfrowej. 

Systemy kontroli RRF 
zaproponowane przez państwa 
członkowskie 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy systemy kontroli zarządzania środkami z Instrumentu na rzecz Odbudowy 
i Zwiększania Odporności w państwach członkowskich są odpowiednio zaprojektowane, aby 
chronić interesy finansowe UE. 

Nowy rodzaj zasobów własnych 
opartych na odpadach 
opakowaniowych z tworzyw 
sztucznych niepoddawanych 
recyklingowi 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja ustanowiła odpowiednie ramy zarządzania nowym rodzajem zasobów 
własnych opartych na odpadach opakowaniowych z tworzyw sztucznych niepoddawanych 
recyklingowi, w tym ramy dotyczące poboru i weryfikacji wkładów państw członkowskich.  

Reformy w ramach RRF (1) Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy przeprowadzenie reform w konkretnym obszarze uwzględnionym w krajowych 
planach odbudowy i zwiększania odporności wsparło odporność i konwergencję. 

Znakowanie ekologiczne działań 
w ramach NGEU 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności w ramach Next 
Generation EU pod kątem jego dostosowania do celów Europejskiego Zielonego Ładu 
w zakresie działań w dziedzinie klimatu i wkładu w te cele. 

Reformy w ramach RRF (2) Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy przeprowadzenie reform w konkretnym obszarze uwzględnionym w krajowych 
planach odbudowy i zwiększania odporności wsparło odporność i konwergencję. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Obszar 
horyzontalny: 

zwalczanie nadużyć 
finansowych 

 

2023 

Konflikt interesów Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy Komisja i państwa członkowskie wdrożyły skuteczne strategie i procedury, 
aby rozwiązać kwestię konfliktów interesów w przypadku płatności ze środków wspólnej 
polityki rolnej (WPR) i polityki spójności. 

Obszar 
horyzontalny: 

zwalczanie nadużyć 
finansowych 

 

2024 

Strategia zwalczania nadużyć 
finansowych 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena skuteczności strategii Komisji w zakresie zwalczania nadużyć finansowych (CAFS) 
z 2019 r. w zwalczaniu tych nadużyć, które mają wpływ na wydatki UE. 

Oszustwa związane z VAT 
w przywozie 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy UE skutecznie chroni swoje interesy finansowe w przypadku, gdy przedsiębiorcy 
korzystają ze specjalnych procedur przywozowych związanych z VAT. 
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Priorytet 

strategiczny 
i planowany rok 

publikacji 

Nazwa zadania Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Konkurencyjność 
gospodarcza Unii 

2023 

Unia energetyczna Sprawozdanie 
specjalne 

Analiza nadzoru prowadzonego przez ACER nad spójnym i skutecznym wdrożeniem 
przepisów dotyczących rynku energii elektrycznej oraz monitorowania nadużyć na rynku 
i przejrzystości (REMIT) w obszarze wewnętrznego rynku energii. 

Cyfryzacja szkół Sprawozdanie 
specjalne Ocena skuteczności unijnego wsparcia na rzecz cyfryzacji szkół. 

Upoważnieni przedsiębiorcy Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy w ramach programu upoważnionych przedsiębiorców (AEO) skutecznie 
wspierano legalny handel i bezpieczeństwo łańcucha dostaw.  

Osiągnięcie przez UE pozycji 
drugiego największego na świecie 
producenta baterii do 2024 r. 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena adekwatności narzędzi wybranych przez Komisję do interwencji w łańcuch wartości 
w sektorze baterii, stopnia ich dotychczasowego wdrożenia oraz ich wpływu (w przypadku 
gdy pomiar wpływu jest możliwy). 

Konkurencyjność 
gospodarcza Unii 

2024 

Transport z wykorzystaniem 
wodoru 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena skuteczności strategii Komisji dotyczącej promowania unijnej transportowej 
infrastruktury wodorowej, a także efektywności unijnego dofinansowania wsparcia na rzecz 
rozwoju i terminowego oddania do użytku transportowej infrastruktury wodorowej 
w państwach członkowskich. 

Sztuczna inteligencja Sprawozdanie 
specjalne 

Przeanalizowanie, czy inwestycje UE w obszarze sztucznej inteligencji (realizowane głównie 
za pośrednictwem programu „Horyzont 2020”) są wykorzystywane na terytorium UE, 
a w szczególności w przemyśle unijnym.  

Płatności cyfrowe Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy ramy płatności cyfrowych i powiązane działania organów UE przyczyniają się 
do zapewnienia bezpieczeństwa i efektywności tego rodzaju płatności. Prace kontrolne 
skupią się na celach wyznaczonych na szczeblu UE, takich jak ułatwianie transgranicznego 
świadczenia usług, promowanie konkurencji, zapobieganie przestępstwom finansowym, 
podnoszenie poziomu ochrony konsumentów oraz zapewnianie stabilności finansowej. 

Uznawanie kwalifikacji 
zawodowych na terenie całej UE 

Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy w ramach unijnego rynku wewnętrznego wciąż utrzymują się przeszkody 
w zakresie wzajemnego uznawania kwalifikacji zawodowych pracowników oraz zdobytych 
przez nich dyplomów wyższych uczelni. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Pomoc państwa w czasach kryzysu Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena tego, w jaki sposób Komisja dostosowała zasady pomocy państwa w odniesieniu do 
RRF i środków z funduszy spójności, aby zapewnić skuteczne stosowanie unijnych zasad 
pomocy państwa i przeciwdziałać skutkom gospodarczym zakłócającym działalność 
przedsiębiorstw unijnych w wyniku pandemii COVID-19 i inwazji na Ukrainę, a także 
zbadanie, w jaki sposób państwa członkowskie stosowały te przepisy, w tym tymczasowe 
wyjątki od ich stosowania. 

Wsparcie dla młodzieży Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (EFS) i Inicjatywy na rzecz 
zatrudnienia ludzi młodych zapewniono skuteczne wsparcie w zakresie zatrudniania osób 
młodych i zwiększania ich szans na zatrudnienie. 

Blokowanie geograficzne Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena skuteczności ram prawnych i działań podjętych przez Komisję i państwa 
członkowskie w zakresie usuwania barier w transgranicznym handlu elektronicznym 
i ochrony praw konsumentów. 

Prywatne emerytury Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy działania UE były skuteczne, jeżeli chodzi o zapewnienie stabilności systemów 
emerytalnych przez wspieranie prywatnych emerytur, w tym emerytur pracowniczych (filar 
II) i emerytur indywidualnych (filar III). 



 9 

 

Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Odporność na 
zagrożenia dla 

bezpieczeństwa Unii 
oraz poszanowanie 

europejskich 
wartości wolności, 

demokracji 
i praworządności 

 

2023 

Łańcuch dostaw żywności w czasie 
pandemii COVID-19 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja i państwa członkowskie zareagowały na pandemię COVID-19 w sposób 
właściwy, aby utrzymać bezpieczeństwo żywności w UE. 

Programowanie pomocy 
rozwojowej 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy UE przydzieliła pomoc rozwojową na okres 2021–2027 na podstawie właściwie 
zdefiniowanej strategii oraz czy opracowała dobre jakościowo programy wsparcia. 

Działanie przygotowawcze Unii 
w zakresie badań nad obronnością 
(PADR) 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy działania przygotowawcze Unii w zakresie badań nad obronnością (PADR) były 
skuteczne, jeżeli chodzi o testowanie mechanizmów finansowania i pobudzania współpracy 
pomiędzy podmiotami badawczo-technologicznymi w państwach członkowskich UE. 

Inicjatywa „Spotlight” Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy wkład UE we wspólną inicjatywę UE i ONZ „Spotlight” stanowi efektywny sposób 
działania na rzecz eliminacji przemocy wobec kobiet i dziewcząt na całym świecie. 

Europejska Służba Działań 
Zewnętrznych 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Europejska Służba Działań Zewnętrznych (ESDZ) jest odpowiednio wyposażona, 
by skutecznie przyczyniać się do zapewnienia spójności wspólnej polityki zagranicznej 
i bezpieczeństwa (WPZiB). 

Równość szans dla osób 
z niepełnosprawnościami 

Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy strategia UE w sprawie niepełnosprawności i finansowanie unijne przyczyniły 
się do zaspokojenia potrzeb osób z niepełnosprawnościami. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Odporność na 
zagrożenia dla 

bezpieczeństwa Unii 
oraz poszanowanie 

europejskich 
wartości wolności, 

demokracji 
i praworządności 

 

2024 

Eliminowanie przyczyn migracji 
w Afryce 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy w ramach projektów realizowanych za pośrednictwem kryzysowego funduszu 
powierniczego UE dla Afryki osiągnięto oczekiwane rezultaty przy jednoczesnym 
poszanowaniu podstawowych praw człowieka.  

Instrument Pomocy dla 
Uchodźców w Turcji 

Sprawozdanie 
specjalne 

Zweryfikowanie, czy zrealizowano zalecenia sformułowane w sprawozdaniu specjalnym 
27/2018, i ocena rezultatów komponentu rozwoju w ramach pierwszej transzy środków 
przyznanych na rzecz Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji. 

Program „Obywatele, równość, 
prawa i wartości” 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja skutecznie weryfikuje, czy fundusze UE przydzielone w ramach 
programu „Obywatele, równość, prawa i wartości” służą jego celowi, jakim jest 
promowanie wartości UE.  

Mobilność wojskowa Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy realizacja planu działania na rzecz mobilności wojskowej, będąca warunkiem 
wstępnym osiągnięcia strategicznej autonomii UE, jest na dobrej drodze do ułatwienia 
szybkich i sprawnych przemieszczeń wojskowych w obrębie UE i poza nią. 

Praworządność w UE Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy nowy mechanizm warunkowości w zakresie praworządności stanowi 
skuteczne narzędzie ochrony interesów finansowych UE w przypadku naruszania zasad 
praworządności w obszarze polityki spójności. 

Działania w ramach polityki 
spójności na rzecz uchodźców 
w Europie (CARE) 

Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy państwa członkowskie wykorzystały środki z unijnych funduszy spójności 
udostępnione w ramach pakietu FAST-CARE w sposób skuteczny, efektywny i oszczędny, 
aby wesprzeć uchodźców uciekających przed inwazją Rosji na Ukrainę. 

Integracja migrantów w UE Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy projekty finansowane z Funduszu Azylu, Migracji i Integracji przeprowadzono 
w sposób efektywny i czy przyczyniły się do skutecznej integracji obywateli państw trzecich. 

Sprawozdawczość dotycząca 
praworządności Przegląd Przedstawienie w zarysie cyklu przeglądu praworządności, ze szczególnym uwzględnieniem 

rocznego sprawozdania na temat praworządności. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby 

naturalne 

 

2023 

Zmiana klimatu i pomoc 
rozwojowa 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena światowego sojuszu na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu + (GCCA+), głównej 
inicjatywy w ramach działań zewnętrznych UE dotyczącej walki ze zmianą klimatu, pod 
kątem skuteczności pomocy udzielanej państwom znajdującym się w najtrudniejszej 
sytuacji w zakresie ograniczania ryzyka i dostosowywania się do zmian.  

Ochrona gleb i gospodarowanie 
obornikiem 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy wspólna polityka rolna i odpowiednie postanowienia dyrektywy azotanowej 
umożliwiają UE prowadzenie zrównoważonego zarządzania glebami i unikanie 
nadmiernego stężenia gnojowicy. 

Odpady niebezpieczne Przegląd 
Przedstawienie aktualnej sytuacji w zakresie wytwarzania, ponownego użycia, recyklingu 
i oznakowywania odpadów niebezpiecznych w odniesieniu zarówno do odpadów w obrębie 
UE, jak i do odpadów wywożonych do państw trzecich. 

Intermodalny transport towarowy Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy wsparcie regulacyjne i finansowe ze strony UE na rzecz intermodalnego 
transportu towarowego było jak dotąd skuteczne. 

Cele klimatyczne Sprawozdanie 
specjalne 

Zgromadzenie informacji na temat stopnia osiągnięcia celów klimatyczno-energetycznych 
na 2020 r. oraz ocena, czy unijne ramy zarządzania w zakresie energii i klimatu zapewniają 
rzetelną podstawę do osiągnięcia celów na 2030 r. 

Transport zwierząt Przegląd Przedstawienie informacji na temat przemieszczania żywych zwierząt między państwami 
członkowskimi i do państw trzecich oraz analiza głównych przyczyn transportu zwierząt. 

Gospodarka o obiegu zamkniętym Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie skuteczności wsparcia etapów projektowania i produkcji w ramach gospodarki 
o obiegu zamkniętym ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. 

Niebieska energia i zintegrowana 
polityka morska 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena postępów w pozyskiwaniu energii z morskich źródeł odnawialnych w kontekście 
planowania przestrzennego obszarów morskich i ochrony środowiska morskiego. 

Inteligentne miasta Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy sztandarowe projekty skutecznie przyczyniły się do uczynienia miast UE bardziej 
inteligentnymi. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Akwakultura Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy Komisja i państwa członkowskie ustanowiły odpowiednie warunki, aby 
wesprzeć zrównoważony wzrost w sektorze akwakultury, czy osiągnęły swoje cele i czy 
państwa członkowskie zapewniły efektywne wykorzystanie funduszy UE. 

Biopaliwa Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena unijnego wsparcia na rzecz wprowadzania na rynek biopaliw zrównoważonych 
ekologicznie zarówno pod kątem eksploatacji zrównoważonych zasobów, jak i tego, czy 
wsparcie to istotnie wpłynęło na stopień ich wykorzystania. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Zmiana klimatu, 
środowisko i zasoby 

naturalne 

 

2024+ 

Samochodowa emisja CO2 Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy sprawozdawczość dotycząca emisji z samochodów jest wiarygodna i czy 
umożliwia poprawne i terminowe pobieranie odnośnych grzywien. W ramach kontroli 
przeanalizowany zostanie również wpływ elastyczności przyznanej producentom oraz 
rozbieżności pomiędzy emisjami zanieczyszczeń w warunkach rzeczywistych 
i laboratoryjnych z wykorzystaniem dużych zbiorów danych. 

Bezpieczeństwo dostaw energii 
w Unii 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy UE – poprzez wsparcie i inwestycje w zakresie infrastruktury, rynków hurtowych 
i planów rozwoju – osiąga bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i gazu zgodnie 
z celami klimatycznymi na lata 2030 i 2050. 

Plany strategiczne WPR Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy koncepcja i treść zatwierdzonych planów strategicznych państw członkowskich 
odpowiadają celowi polityki, jakim jest bardziej ekologiczna WPR. 

Jakość wody morskiej Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena spójności i skuteczności działań UE na rzecz zmniejszenia zanieczyszczenia mórz oraz 
zbadanie, czy UE opiera się na pozytywnych doświadczeniach, aby osiągnąć swój cel na 
2030 r. dotyczący zerowego poziomu emisji zanieczyszczeń w wodach morskich UE.  

Przystosowanie się do zmiany 
klimatu 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena realizacji strategii UE w zakresie przystosowania się do zmiany klimatu oraz 
zbadanie, czy przy włączaniu finansowania na rzecz przystosowania się do zmiany klimatu 
do budżetu UE uwzględniono obecne skutki zmiany klimatu i przewidywane przyszłe skutki 
tej zmiany. 

Rolnictwo ekologiczne Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena wsparcia UE na rzecz rolnictwa ekologicznego pod kątem jego wkładu w realizację 
unijnych celów klimatycznych i środowiskowych. 

Zanieczyszczenie w miastach Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena skuteczności przepisów UE i projektów finansowanych przez UE w zakresie 
zwalczania zanieczyszczenia powietrza, zanieczyszczenia hałasem i zanieczyszczenia 
świetlnego na obszarach miejskich. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Infrastruktura gazowa Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy inwestycje w infrastrukturę służącą do transportu i magazynowania gazu 
finansowane przez UE w ramach polityki spójności / instrumentu „Łącząc Europę” / RRF 
skutecznie przyczyniają się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego UE w zakresie 
dostaw gazu.  

Inteligentne sieci energetyczne 
i liczniki zużycia energii 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy UE skutecznie przyczynia się do wdrożenia inteligentnych sieci energetycznych 
i liczników zużycia energii, które są kluczowym czynnikiem umożliwiającym osiągnięcie 
celów UE w zakresie klimatu i energii na lata 2030 i 2050. 

Planowanie zasobów 
energetycznych 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja wprowadziła odpowiednie systemy monitorowania, aby zweryfikować, 
czy państwa członkowskie zaplanowały zasoby energetyczne w sposób skuteczny i zgodny 
z unijnymi ramami bezpieczeństwa energetycznego, oraz czy skutecznie koordynowała ona 
działania na rzecz realizacji celu unii energetycznej, jakim jest dywersyfikacja dostaw gazu 
i gromadzenie zapasów. 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Polityka fiskalna 
i finanse publiczne 

w Unii 

 

2023 

Unijny nadzór bankowy Sprawozdanie 
specjalne 

Uzyskanie pewności co do skuteczności zarządzania nadzorem nad istotnymi instytucjami 
kredytowymi, który sprawuje Europejski Bank Centralny.  

Zarządzanie gospodarcze Przegląd 

Podsumowanie wcześniejszych prac kontrolnych Trybunału i wskazanie potencjalnych 
zmian w zarządzaniu gospodarczym w świetle nowych realiów oraz konsekwencji pandemii 
i wojny w Ukrainie. W przeglądzie wskazane zostaną zagrożenia, wyzwania i szanse dla 
przyszłej koordynacji gospodarczej UE w kontekście toczącej się dyskusji na temat reformy 
w tym zakresie, która najprawdopodobniej zostanie przeprowadzona w 2023 r. 

Galaktyka budżetowa 2021+ Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena obowiązującej koncepcji unijnej architektury finansowej, w tym zmian 
wprowadzonych wraz z wieloletnimi ramami finansowymi (WRF) na lata 2021–2027 
i inicjatywą Next Generation EU. 

Bezpośrednie inwestycje 
zagraniczne 

Sprawozdanie 
specjalne 

Uzyskanie wstępnych informacji, na ile skutecznie wdrażane są przepisy rozporządzenia 
(UE) 2019/452 w sprawie mechanizmów monitorowania bezpośrednich inwestycji 
zagranicznych.  

Odzyskiwanie środków unijnych Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena systemów stosowanych przez Komisję do zapewnienia skutecznego i terminowego 
odzyskiwania przez UE nieprawidłowo wydatkowanych środków. 

Polityka fiskalna 
i finanse publiczne 

w Unii 

 

2024 

Szkodliwa konkurencja podatkowa 
w UE 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena koncepcji, realizacji i skuteczności środków politycznych i regulacyjnych podjętych 
przez Komisję w celu zwalczania oszustw podatkowych, unikania opodatkowania i uchylania 
się od niego w UE.  

Europejski Fundusz na rzecz 
Inwestycji Strategicznych 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena ogólnych wyników EFIS w zakresie uruchamiania dodatkowych inwestycji i kapitału 
prywatnego, aby skorygować niedoskonałości rynku i niedostateczny poziom inwestycji, 
a tym samym pobudzić wzrost gospodarczy.  
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Inne priorytety 

 

2023 

Cyfryzacja zarządzania środkami 
finansowymi UE Przegląd Analiza stanu cyfryzacji zarządzania środkami UE i ich kontroli, związanych z tym zagrożeń 

i wyzwań oraz konsekwencji dla kontroli.  

Sektor wina Sprawozdanie 
specjalne 

Zbadanie, czy unijne ramy restrukturyzacji i przekształcania winnic poprawiły 
konkurencyjność plantatorów winorośli i zrównoważony charakter produkcji. 

Wpływ lobbystów na 
prawodawców 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy unijny rejestr służący przejrzystości jest narzędziem skutecznie zapewniającym 
przejrzystość działalności lobbingowej w kształtowaniu unijnej polityki i procesach 
podejmowania decyzji w UE. 

Udzielanie zamówień publicznych Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy Komisja i państwa członkowskie skutecznie zidentyfikowały i wyeliminowały 
przeszkody dla przejrzystych i konkurencyjnych zamówień publicznych na rynku 
wewnętrznym. 

Prawidłowość wydatków 
w obszarze spójności  Przegląd Przedstawienie podsumowania ustaleń kontroli Trybunału dotyczących prawidłowości 

wydatków UE w ramach polityki spójności w latach 2014–2020. 

Inne priorytety 

 

2024+ 

Reakcja agencji UE na pandemię 
COVID-19 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, jak Europejska Agencja Leków (EMA) i Europejskie Centrum ds. Zapobiegania 
i Kontroli Chorób (ECDC) odpowiedziały na wyzwania związane z pandemią COVID-19 i czy 
ich reakcja była odpowiednia do wyznaczonych celów. Kontrolerzy zbadają w szczególności, 
czy agencje skutecznie i na czas dostosowały praktyki robocze do sytuacji kryzysowej. 

Zaufanie konsumentów do 
produktów spożywczych 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena skuteczności działań UE mających na celu zapewnienie, aby etykietowanie 
produktów spożywczych odpowiadało składowi produktów i nie wprowadzało 
konsumentów w błąd. Ponadto kontrolerzy ocenią, czy w obowiązujących przepisach 
przewidziano wymogi dotyczące zapewnienia informacji, do jakich chcą mieć dostęp 
dzisiejsi konsumenci. 

Bezpieczeństwo ruchu drogowego Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena działań UE na rzecz osiągnięcia celu UE, jakim jest zmniejszenie liczby śmiertelnych 
wypadków drogowych niemal do zera do 2050 r. („wizja zero”). 
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Priorytet 
strategiczny 

i planowany rok 
publikacji 

Nazwa zadania  Rodzaj 
publikacji Cel zadania kontrolnego 

Cyfryzacja opieki zdrowotnej Sprawozdanie 
specjalne 

Przeanalizowanie działań przygotowawczych i programów dotyczących inicjatywy 
w zakresie e-zdrowia i przestrzeni danych w tej dziedzinie. W ramach kontroli ocenione 
zostaną dotychczasowe wyniki oraz komplementarność między planowanymi wydatkami 
z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności a wydatkami przewidzianymi 
w wieloletnich ramach finansowych. 

Zdalne zarządzanie Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena, czy wykorzystanie zdalnego zarządzania do świadczenia pomocy humanitarnej przez 
DG ECHO jest dobrze uzasadnione, skuteczne i efektywne.  

Postępowania w sprawie 
uchybienia zobowiązaniom 
państwa członkowskiego 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena nadzoru Komisji Europejskiej nad stosowaniem prawa UE przez państwa 
członkowskie, w szczególności tego, w jaki sposób postępowania w sprawie uchybienia 
zobowiązaniom państwa członkowskiego przyczyniają się do promowania i egzekwowania 
przestrzegania prawa UE. 

Systemy opieki zdrowotnej 
w krajach partnerskich 

Sprawozdanie 
specjalne 

Ocena efektywności i skuteczności wsparcia UE na rzecz systemów opieki zdrowotnej 
w krajach rozwijających się, w tym wkładu finansowego Komisji w globalne inicjatywy 
związane ze zdrowiem, a także jej wkładu w zarządzanie tymi inicjatywami. 

Skuteczność działań 
administracyjnych instytucji UE Przegląd Przegląd istniejących ram dotyczących skuteczności działań administracyjnych instytucji UE, 

a w szczególności ocena kompleksowości zakresu tych ram. 
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O TRYBUNALE 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem UE. 
W skład Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa 
członkowskiego. Wspomaga ich około 950 pracowników ze wszystkich 
krajów UE. Siedziba Trybunału mieści się w Luksemburgu. Został on 
utworzony w 1977 r., a od 1993 r. ma status instytucji unijnej. 

Wartości, na straży których stoi Trybunał, to niezależność, uczciwość, 
obiektywizm, przejrzystość i profesjonalizm.  

Misja Trybunału: Trybunał ocenia działania UE pod kątem oszczędności, 
skuteczności i efektywności, a także legalności i prawidłowości, 
przeprowadzając w tym celu niezależne i profesjonalne prace kontrolne 
o istotnym oddziaływaniu. W ten sposób przyczynia się on do zapewnienia
większej rozliczalności i przejrzystości oraz sprawniejszego zarządzania
finansami unijnymi, a w rezultacie do pogłębienia zaufania obywateli do
UE. Trybunał dąży do tego, by skutecznie reagować na obecne i przyszłe
wyzwania stojące przed UE w szybko zmieniających się okolicznościach.

Wizja Trybunału: Trybunał stawia sobie za cel, by odgrywać wiodącą rolę 
w dziedzinie kontroli publicznej i by wnosić wkład na rzecz bardziej 
odpornej i zrównoważonej Unii Europejskiej, stojącej na straży wartości 
demokratycznych stanowiących jej fundament. 

Sprawozdania z kontroli, przeglądy i opinie sporządzane przez Trybunał są 
zasadniczym ogniwem łańcucha rozliczalności UE. Są one wykorzystywane 
w celu rozliczania podmiotów odpowiedzialnych za realizację polityki 
i programów UE, tj. Komisji, innych instytucji i organów UE oraz organów 
administracji w państwach członkowskich. 

Ponadto prace Trybunału mają pomóc obywatelom UE lepiej zrozumieć, 
w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła bieżącym 
i przyszłym wyzwaniom. 
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PUBLIKACJE TRYBUNAŁU 
Trybunał sporządza: 

— sprawozdanie roczne, obejmujące poświadczenie wiarygodności i rozdziały dotyczące poszczególnych działów WRF, RRF i kwestii związanych 
z osiąganymi wynikami, 

— specjalne sprawozdania roczne przedstawiające opinie Trybunału z kontroli finansowych wszystkich agencji i organów UE, 

— sprawozdania specjalne dotyczące wybranych zagadnień, publikowane w ciągu całego roku i sporządzane głównie w następstwie kontroli wykonania 
zadań, 

— przeglądy, zawierające opis i analizę poszczególnych obszarów polityki unijnej lub kwestii związanych z zarządzaniem, 

— opinie, które są wykorzystywane przez Parlament Europejski i Radę przy przyjmowaniu przepisów UE i podejmowaniu innych decyzji. 

 



EUROPEJSKI TRYBUNAŁ OBRACHUNKOWY
12 rue Alcide De Gasperi 
1615 Luxembourg 
LUKSEMBURG

Tel.: +352 4398-1
Formularz kontaktowy: eca.europa.eu/pl/Pages/ContactForm.aspx
Strona internetowa: eca.europa.eu
Twitter: @EUAuditors 

Więcej informacji o Unii Europejskiej można znaleźć w portalu Europa (http://europa.eu).
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