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Komunikat prasowy 
Luksemburg, 15 grudnia 2021 r. 

Reakcja na pandemię COVID-19 i polityka 
w zakresie zmiany klimatu to centralne punkty 
programu prac kontrolerów UE 
Europejski Trybunał Obrachunkowy opublikował dziś swój program prac na rok 2022 i kolejne 
lata, w którym wyszczególnił strategiczne obszary i priorytety kontrolne. Obejmują one szeroki 
zakres zagadnień, które odzwierciedlają główne wyzwania i problemy, z jakimi musi zmierzyć 
się UE. Najważniejsze spośród nich to reakcja UE na pandemię COVID-19 i ambitne cele 
w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu. Kontrolerzy przeanalizują te oraz inne obszary 
w celu ustalenia, czy UE skutecznie wykorzystuje pieniądze podatników unijnych do tego, by 
wypełniać swój mandat i wywiązywać się ze zobowiązań. 

Globalna pandemia COVID-19 nadal wywiera istotny wpływ na życie mieszkańców Unii 
Europejskiej i sytuacja ta utrzyma się jeszcze przez jakiś czas. Jednocześnie UE realizuje też swoje 
aspiracje w zakresie przeciwdziałania zmianie klimatu i transformacji w kierunku bardziej 
nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarki. W związku z tym programy 
odbudowy po pandemii i środki na rzecz przeciwdziałania zmianie klimatu uzyskają wsparcie 
finansowe UE na niespotykaną dotąd skalę.  

Program prac Trybunału na 2022 r. i kolejne lata został opracowany z myślą o tych konkretnych 
wyzwaniach. Przedstawiono w nim wykaz 79 sprawozdań specjalnych i przeglądów, które unijni 
kontrolerzy zamierzają opublikować w najbliższych latach. Są one powiązane ze strategicznymi 
obszarami priorytetowymi. Przykładowo, jeżeli chodzi o politykę i wydatki związane z reakcją UE 
na pandemię COVID-19 i odbudowę po kryzysie, Trybunał zamierza opublikować 16 sprawozdań, 
które będą dotyczyły takich zagadnień jak zakup szczepionek przeciwko COVID-19 czy prawo do 
swobodnego przemieszczania się w czasie pandemii. Przedstawi on też szereg ustaleń z kontroli 
Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności, w ramach którego dostępnych będzie 
672,5 mld euro w postaci dotacji i pożyczek na wsparcie inwestycji i reform, ze szczególnym 
uwzględnieniem transformacji ekologicznej i cyfrowej. Jeśli chodzi o zmianę klimatu, środowisko 
i zasoby naturalne, Trybunał sporządzi 17 sprawozdań, w tym na temat biopaliw, opodatkowania 
energii, nielegalnych połowów i transportu zwierząt.  
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Zajmie się też wieloma innymi obszarami unijnych wydatków i polityki. Przykładowo w obszarze 
priorytetowym dotyczącym bezpieczeństwa i wartości europejskich kontrolerzy przeanalizują 
działania zewnętrzne UE – sprawdzą między innymi, jakie działania UE podejmuje, by zaradzić 
pierwotnym przyczynom migracji w Afryce, a także ocenią unijne wsparcie przeznaczone na 
pomoc uchodźcom w Turcji. Zajmą się też kwestiami wewnętrznymi, w tym nadużyciami 
finansowymi w wydatkach w ramach wspólnej polityki rolnej i praworządnością w UE.  

Kontrolerzy zbadają ponadto kluczowe kwestie dotyczące konkurencyjności gospodarki UE, takie 
jak bezpieczeństwo sieci komórkowych 5G, produkcja baterii i rozwój przemysłu 
mikroprocesorowego w UE. Jeżeli chodzi o politykę fiskalną, w szczególności przyjrzą się 
nadzorowi bankowemu w UE i jednolitemu rynkowi funduszy inwestycyjnych  

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. Na przestrzeni 2021 r. Trybunał opublikował 32 sprawozdania 
i przeglądy z kontroli dotyczące takich zagadnień jak, z jednej strony, środowisko naturalne, 
mobilność czy migracje, a z drugiej – opodatkowanie, pranie pieniędzy czy prawa konsumentów. 

 

Informacje ogólne 

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. Sprawozdania z kontroli i opinie sporządzane przez Trybunał 
to zasadnicze ogniwo łańcucha rozliczalności UE. Ich celem jest rozliczanie podmiotów 
odpowiedzialnych za wdrażanie polityki i programów UE: Komisji Europejskiej, innych organów 
UE oraz organów administracji w państwach członkowskich. Publikacje te pomagają również 
obywatelom UE lepiej zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają czoła 
bieżącym i przyszłym wyzwaniom. 

Program prac 2022+ jest dostępny na stronie internetowej Trybunału eca.europa.eu w 23 
językach UE. 
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