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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 30 października 2019 r. 

Program prac kontrolerów UE na 
2020 r. – ocena, czy UE osiąga 
rezultaty 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś swój program prac na kolejny rok, 
w którym przedstawił wykaz priorytetów kontrolnych. Obejmą one szeroki zakres zagadnień, 
które odzwierciedlają główne wyzwania i problemy, przed jakimi stoi obecnie UE, w tym 
zrównoważone wykorzystanie zasobów naturalnych, wzrost gospodarczy i włączenie społeczne, 
migrację, bezpieczeństwo i globalny rozwój, jednolity rynek oraz zapewnienie rozliczalności 
i wydajności Unii Europejskiej. Kontrolerzy przeanalizują te obszary, by ocenić, czy UE 
wywiązuje się ze swoich zobowiązań. 

W programie prac na 2020 r. przedstawiono szczegółowe informacje na temat około 41 
sprawozdań, jakie Trybunał zamierza opublikować w 2020 r. Tematy tych sprawozdań zostały 
wybrane na podstawie oceny najważniejszych zagrożeń dotyczących wydatkowania środków 
unijnych i osiągania celów polityki. Kontrolerzy po raz pierwszy opublikują również sprawozdanie 
roczne na temat wyników osiąganych w różnych obszarach polityki UE. Będzie to kolejne 
sprawozdanie obok sprawozdań rocznych dotyczących budżetu UE, Europejskich Funduszy 
Rozwoju, Jednolitej Rady ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji, agencji UE, wspólnych 
przedsięwzięć oraz Szkół Europejskich. Kontrolerzy przedstawią także opinie na temat nowych lub 
zmienionych przepisów unijnych mających skutki finansowe.  

– Wprawdzie łączny roczny budżet unijny, wynoszący w przybliżeniu 140 mld euro, może 
wydawać się pokaźny, stanowi on jednak jedynie ok. 1% dochodu narodowego brutto państw 
członkowskich – powiedział prezes Europejskiego Trybunału Obrachunkowego Klaus-Heiner 
Lehne. – Tym bardziej istotne jest, by te środki budżetowe wydatkowano w sposób efektywny. 
Z tego względu prace Trybunału w coraz większym stopniu koncentrują się na ocenie, czy unijne 
programy i strategie osiągają zamierzone cele i zapewniają wartość dodaną, a nie tylko, czy są 
zgodne z przepisami. 

http://www.eca.europa.eu/
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W ramach prac w nadchodzącym roku kontrolerzy UE zwrócą szczególną uwagę na kwestie 
dotyczące zrównoważonego rozwoju. Z tego względu w 2020 r. w dalszym ciągu będą sprawdzać, 
czy UE podejmuje odpowiednie działania w odpowiedzi na zmianę klimatu, a owocem tych prac 
będą m.in. sprawozdania na temat stosowania pestycydów, jak również na temat odpadów 
plastikowych, środowiska morskiego, różnorodności biologicznej w rolnictwie oraz owadów 
zapylających. Pod uwagę wezmą oni także cele zrównoważonego rozwoju ONZ, uwzględniając 
wszystkie 17 z nich z wyjątkiem trzech w swoich pracach kontrolnych. 

Wśród priorytetów kontrolnych Trybunału na 2020 r. wymienić należy ponadto zadania 
dotyczące inwestycji w obszarze spójności oraz na rzecz wzrostu gospodarczego i włączenia 
społecznego. Kontrolerzy przyjrzą się w szczególności inwestycjom w infrastrukturę drogową 
łączącą regiony Europy, finansowaniu unijnemu w dziedzinie kultury oraz działaniom mającym na 
celu zwalczanie ubóstwa wśród dzieci. Analizie poddany zostanie również system uzyskiwania 
pewności stosowany przez Komisję Europejską w obszarze spójności w odniesieniu do okresu 
programowania 2014–2020. Ponadto kontrolerzy przeanalizują działania zewnętrzne i politykę 
bezpieczeństwa UE, przeprowadzając w tym celu kontrole dotyczące Frontexu i powierzonych mu 
nowych kompetencji Europejskiej Straży Granicznej i Przybrzeżnej, praworządności na Ukrainie 
oraz cyberbezpieczeństwa w UE. 

Kontrolerzy zajmą się ponadto kwestiami kluczowymi dla prawidłowego funkcjonowania 
jednolitego rynku i stabilności unii walutowej, takimi jak nadzór UE nad pomocą państwa dla 
banków w następstwie kryzysu finansowego, wymiana informacji podatkowych między 
państwami członkowskimi i europejskie zasoby kosmiczne.  

W obszarze priorytetowym „Finansowanie i administrowanie UE w sposób odpowiedzialny 
i skuteczny” kontrolerzy ocenią działania podjęte przez UE w odpowiedzi na chińską inicjatywę 
„Jeden pas i jeden szlak”, w szczególności strategię UE dotyczącą łączenia Europy i Azji. 
Przeanalizują również m.in. Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego oraz wkłady państw 
trzecich do budżetu UE.  

Dzięki tak szerokiemu zakresowi poruszanych zagadnień Trybunał będzie nadal w stanie 
przedstawiać obywatelom i decydentom UE niezależne sprawozdania dotyczące kwestii 
o kluczowym znaczeniu dla przyszłości UE. W dokumentach tych wskaże skuteczne rozwiązania
i zwróci uwagę na niedociągnięcia.

Informacje dla redaktorów 

Trybunał jako niezależny audytor zewnętrzny UE przyczynia się do poprawy zarządzania finansami 
UE i propaguje rozliczalność i przejrzystość. Przestrzega przed zagrożeniami, poświadcza 
wiarygodność, a także zwraca uwagę na niedociągnięcia i sukcesy.  

Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał są zasadniczym ogniwem łańcucha 
rozliczalności UE. Są one wykorzystywane w celu rozliczania podmiotów odpowiedzialnych za 
realizację polityk i programów UE, tj. Komisji, innych instytucji i organów UE oraz organów 
administracji w państwach członkowskich. Pomagają one również obywatelom UE lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła bieżącym i przyszłym 
wyzwaniom. 
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Program prac na 2020 r. jest dostępny na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23 
językach UE. 

Kontakt dla prasy 

Vincent Bourgeais – e-mail: vincent.bourgeais@eca.europa.eu  
Tel.: (+352) 4398 47502 / Tel. kom.: (+352) 691 551 502 
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