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Wstęp 

 

Trybunał jako niezależny audytor zewnętrzny Unii Europejskiej (UE) 
sprawdza, czy unijne środki są gromadzone i wydawane zgodnie ze 
stosownymi zasadami i przepisami, a także czy są właściwie rozliczane. 
Nie ulega wątpliwości, że UE wywiera największy wpływ za 
pośrednictwem działań regulacyjnych oraz dzięki umowom 
międzynarodowym, np. w obszarze handlu. Wprawdzie łączny roczny 
budżet unijny, wynoszący w przybliżeniu 140 mld euro, może wydawać 
się pokaźny, jest jednak stosunkowo niewielki w porównaniu z innymi 
budżetami i stanowi jedynie ok. 1% dochodu narodowego brutto 
wszystkich państw członkowskich, których łączne wydatki publiczne są  

 
 
pięćdziesięciokrotnie większe. Tym bardziej istotne jest, by unijne 
środki budżetowe wydatkowano w sposób wydajny. 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.  

Prace te będą miały szczególnie doniosłe znaczenie w 2019 r., gdyż do 
końca tego roku mają zostać zamknięte negocjacje dotyczące unijnych 
wieloletnich ram finansowych na lata 2021-2027, Zjednoczone 
Królestwo wystąpi z UE, a Parlament Europejski zbierze się po 
wyborach w odnowionym składzie.  

Program prac Trybunału na 2019 r. obejmuje szeroki zakres tematów 
odzwierciedlających wyzwania, przed którymi stoi obecnie UE. 
Uwzględniono w nim 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. Trybunał będzie prowadził dalszą analizę we wszystkich 
tych obszarach, aby ustalić, czy UE wypełnia podjęte zobowiązania. 

Trybunał wybrał zadania kontrolne na podstawie oceny 
najważniejszych zagrożeń związanych z wydatkowaniem środków 
unijnych i osiągnięciem celów polityki, uwzględniwszy otrzymane 
sugestie. 
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Niektórym z zadań wybranych na 2019 r., dotyczącym m.in. relokacji 
migrantów czy pomocy państwa dla banków w UE, przyznano 
szczególnie wysoki priorytet. Trybunał zamierza zakończyć prace w 
ramach tych kontroli w takim terminie, aby odnośne sprawozdania 
mogły zostać opublikowane przed końcem 2019 r. W ciągu roku 
realizowany będzie również szereg innych zadań kontrolnych i 
przeglądów. 

Poniżej zamieszczono szczegółowy wykaz sprawozdań specjalnych i 
publikacji przekrojowych, które mają zostać opublikowane w 2019 r.  

Trybunał jest przekonany, że dzięki szerokiemu zakresowi tematów 
ujętych w programie prac na 2019 r. będzie w stanie, podobnie jak w 
poprzednich latach, przedstawić obywatelom UE, zainteresowanym 
instytucjom i partnerom – zarówno na szczeblu UE, jak i państw 
członkowskich – niezależne i obiektywne sprawozdania dotyczące 
kwestii o kluczowym znaczeniu dla przyszłości UE, w których wskaże 
skuteczne rozwiązania i zwróci uwagę na niedociągnięcia.  

 

 

 

Klaus-Heiner Lehne  
Prezes 
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Sprawozdania specjalne i inne publikacje, które mają ukazać się w 
2019 r. 

Poziom 
priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu 

Najwyższy 
priorytet 

Pestycydy Celem kontroli jest ocena, czy działania UE na rzecz zrównoważonego stosowania pestycydów przynoszą rezultaty. 

Inwestycje w zieloną energię Celem planowanej kontroli jest przeanalizowanie, czy unijne strategie w dziedzinie klimatu i energii obejmują 
jasne „zielone” kryteria podejmowania decyzji, które inwestycje należy realizować. 

Wysoki 
priorytet 

Żywność ekologiczna Kontrola dotyczy przede wszystkim systemu kontroli produkcji, przetwarzania, dystrybucji i przywozu produktów 
ekologicznych. 

Transgraniczna opieka zdrowotna 
Celem zadania kontrolnego jest ocena skuteczności monitorowania i nadzorowania przez Komisję wdrożenia 
dyrektywy w sprawie transgranicznej opieki zdrowotnej, dotychczas osiągniętych rezultatów, wprowadzonych do 
tej pory mechanizmów oraz współfinansowanych przez UE działań wspierających wdrożenie przepisów. 

Badania i innowacje w dziedzinie 
klimatu i energii 

Kontrola obejmie ocenę wsparcia udzielanego przez Komisję na rzecz badań i innowacji w dziedzinie 
magazynowania energii. 

Narzędzie stabilizacji dochodów w 
ramach WPR 

Kontrola będzie dotyczyć przede wszystkim narzędzi zarządzania ryzykiem proponowanych w ramach WPR (tj. 
ubezpieczeń, funduszy wspólnego inwestowania i narzędzi stabilizacji dochodów), a w szczególności ich wdrożenia 
oraz komplementarności i synergii z innymi działaniami. 

Wykazy gazów cieplarnianych Celem zadania kontrolnego jest analiza unijnego systemu gromadzenia, weryfikowania i zgłaszania danych 
dotyczących emisji gazów cieplarnianych oraz danych dotyczących działań łagodzących. 

Bezpieczeństwo jądrowe 
Celem zadania kontrolnego jest przeanalizowanie działań, które Komisja i państwa członkowskie podjęły w 
dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego, ochrony radiologicznej, środków bezpieczeństwa w sektorze jądrowym, 
gospodarowania odpadami promieniotwórczymi i jądrowego bezpieczeństwa fizycznego. 
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Poziom 

priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Zrównoważone wykorzystywanie zasobów naturalnych oraz przeciwdziałanie zmianie klimatu 

Unijny system pomiaru emisji pojazdów Celem zadania kontrolnego jest przedstawienie przeglądu problemów dotyczących emisji pojazdów i powiązanych 
reakcji ze strony instytucji. 

Oporność na środki 
przeciwdrobnoustrojowe 

Celem planowanej kontroli jest omówienie działań podejmowanych na szczeblu UE w celu zwalczania rosnącego 
zagrożenia opornością na środki przeciwdrobnoustrojowe i ocena ich skuteczności.  

Europejskie rachunki ekonomiczne 
środowiska 

Kontrola będzie dotyczyć głównie roli Komisji w zarządzaniu europejskimi rachunkami ekonomicznymi 
środowiska. 
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Poziom 

priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Inwestycje na rzecz spójności, wzrostu i włączenia społecznego 

Najwyższy 
priorytet 

Drogi łączące europejskie regiony 
Celem planowanej kontroli jest ocena, jak wybrane projekty drogowe przyczyniają się do osiągnięcia 
strategicznych celów – poprawy połączeń międzyregionalnych i zapewnienia bezproblemowego przepływu 
towarów i osób dzięki wyeliminowaniu istniejących wąskich gardeł transportowych. 

Unijne inwestycje w dziedzinie kultury Kontrola ma na celu ocenę skuteczności i komplementarności unijnego finansowania w dziedzinie kultury. 

Wysoki 
priorytet 

Koszty wdrażania europejskich 
funduszy strukturalnych i 
inwestycyjnych w latach 2014-2020 

Celem kontroli jest ocena dostępności i wiarygodności informacji na temat kosztów wdrażania polityki spójności 
oraz wykorzystania tych informacji przez Komisję i państwa członkowskie. 

Nadużycia finansowe w obszarze 
polityki spójności 

Celem zadania kontrolnego jest ocena, czy organy odpowiedzialne za programy prawidłowo zarządzają środkami 
zwalczania nadużyć finansowych przy wydatkowaniu środków w ramach polityki spójności. 

Energia słoneczna fotowoltaiczna i 
energia wiatrowa 

Celem zadania kontrolnego jest ocena koncepcji, wdrożenia i monitorowania unijnych i krajowych strategii w 
dziedzinie wytwarzania energii słonecznej fotowoltaicznej i energii wiatrowej oraz ustalenie, czy unijne i krajowe 
ramy prawne oraz finansowanie zapewniają skuteczne wsparcie na rzecz tych strategii. 

Wdrożenie projektu SESAR 

Celem kontroli jest przeanalizowanie zapotrzebowania na wsparcie unijne podczas fazy wdrożeniowej projektu 
SESAR (Program badań w dziedzinie zarządzania ruchem lotniczym w kontekście jednolitej europejskiej 
przestrzeni powietrznej) oraz koncepcji tego wsparcia, gospodarowania środkami UE przydzielonymi na ten cel, a 
także zakresu, w jakim faktycznie udało się poprawić funkcjonowanie obecnego europejskiego systemu 
zarządzania ruchem lotniczym.  

Agencja Wykonawcza ds. 
Innowacyjności i Sieci (INEA) 

Zmierzenie efektywności kosztowej i skuteczności działań Agencji będzie możliwe dzięki ocenie następujących 
obszarów: strategii i uprawnień Agencji, strategii zarządczej i zarządzania programami oraz wydatków 
administracyjnych i zarządzania personelem. 

Europejski Fundusz Pomocy Najbardziej 
Potrzebującym (FEAD) 

Celem zadania kontrolnego jest ocena, czy FEAD został zaprojektowany jako skuteczne narzędzie łagodzenia 
skutków ubóstwa i przyczyniania się do włączenia społecznego osób najbardziej potrzebujących.  

Wnioski z dotychczasowych 
doświadczeń w obszarze polityki 
spójności 

Planowany dokument analityczny ma na celu podsumowanie i analizę najważniejszych i wciąż istotnych uwag 
pokontrolnych zawartych w sprawozdaniach specjalnych Trybunału dotyczących obszaru polityki spójności w 
okresach 2007-2013 oraz 2014-2020. 
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Poziom 

priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Wyzwania związane z migracją, bezpieczeństwem i globalnym zrównoważonym rozwojem 

Najwyższy 
priorytet 

Relokacja migrantów 

Celem planowanej kontroli jest ocena roli Komisji we wdrożeniu mechanizmu relokacji w sytuacjach 
nadzwyczajnych (mechanizmu kontyngentów) ustanowionego decyzjami Rady (UE) 2015/1523 i (UE) 2015/1601 
oraz przeprowadzenie wnikliwej analizy działań podjętych w następstwie sprawozdania specjalnego nr 6/2017 pt. 
„Podejście »Hotspot« – unijna odpowiedź na kryzys uchodźczy”. 

Jakość danych dotyczących wsparcia 
budżetowego 

Celem planowanej kontroli jest ocena, czy dane dotyczące wyników wykorzystywane przez Komisję do wypłacania 
zmiennych transz wsparcia budżetowego są wiarygodne, a twierdzenia Komisji na temat skuteczności wsparcia 
budżetowego – uzasadnione. 

Obronność 
Celem planowanego dokumentu analitycznego jest dokonanie przeglądu unijnej polityki w dziedzinie obronności, 
w tym powiązanych mechanizmów współpracy i zarządzania, osiągniętych rezultatów oraz wartości dodanej 
instrumentów finansowania na rzecz obronności. 

Wysoki 
priorytet 

Kontrole graniczne (systemy 
informacyjne zapewniające 
bezpieczeństwo wewnętrzne) 

Celem kontroli jest ocena, czy państwa członkowskie i organy UE podejmują wspólne starania (w zakresie 
zarządzania, koordynacji i współpracy), by zapewnić dostępność narzędzi i informacji koniecznych do utrzymania 
wysokiego poziomu bezpieczeństwa na unijnych granicach. Kontrola będzie dotyczyła przede wszystkim informacji 
i narzędzi dostępnych dla funkcjonariuszy straży granicznej oraz tego, czy te systemy informacyjne zaspokajają ich 
potrzeby (pod względem dostępności informacji, szkoleń i wsparcia). 
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Poziom 

priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Funkcjonujący jednolity rynek i trwała unia walutowa 

Najwyższy 
priorytet Pomoc państwa dla banków w UE Celem planowanej kontroli jest ocena wydajności i skuteczności unijnych procedur dotyczących udzielania 

pomocy państwa i procedur udzielania pomocy z Funduszu. 

Wysoki 
priorytet 

Narażenie sektora handlu 
elektronicznego na oszustwa 
podatkowe 

Celem zadania kontrolnego jest ocena, czy ustanowione przez Komisję i państwa członkowskie mechanizmy 
regulacyjne i kontrolne dotyczące poboru podatku VAT i należności celnych w handlu elektronicznym są skuteczne 
i zapewniają ochronę budżetu UE. 

Kapitał wysokiego ryzyka Celem zadania kontrolnego jest ocena roli, którą odgrywa Komisja w zarządzaniu instrumentami finansowymi 
kapitału wysokiego ryzyka w ramach poszczególnych programów. 

Ogólnounijny test warunków skrajnych 
przeprowadzany przez EUNB 

Celem działania jest ocena, czy ogólnounijne testy warunków skrajnych dotyczące banków stały się skuteczniejsze 
i wydajniejsze. 

Unijna polityka konkurencji Celem działania jest ocena egzekwowania unijnych reguł konkurencji w odniesieniu do łączenia przedsiębiorstw, 
karteli i postępowań antymonopolowych. 

Stabilność budżetowa w UE 
Celem jest kontrola skuteczności działań, które podejmuje Komisja, by ocenić koncepcję i wdrożenie krajowych 
ram budżetowych mających zapewnić państwu członkowskiemu zgodność z celami paktu stabilności i wzrostu, jak 
określono w sześciopaku, dwupaku i pakcie fiskalnym. 

Innowacje wprowadzane przez MŚP 

Celem planowanej kontroli jest ocena, czy Komisja sprawnie zarządza finansowaniem badań w ramach programu 
„Horyzont 2020”, aby wesprzeć udane wprowadzanie innowacji przez MŚP, ze szczególnym uwzględnieniem 
oceny zagrożeń dla zapewnienia unijnej wartości dodanej i komplementarności z innymi unijnymi i krajowymi 
programami i funduszami. 
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Poziom 

priorytetu Nazwa zadania Cel zadania 

Finansowanie systemu UE i administrowanie nim w sposób odpowiedzialny i skuteczny 

Najwyższy 
priorytet 

Zasady etyczne w wybranych 
instytucjach unijnych 

Celem jest ocena, czy wybrane instytucje unijne przyjęły odpowiednie zasady etyczne. Trybunał przeanalizuje 
prawne wymogi etyczne, procedury egzekwowania zasad etycznych oraz świadomość tych zasad oraz ich 
postrzeganie wśród pracowników. 

Lepsze stanowienie prawa 

Celem planowanego dokumentu analitycznego jest zebranie rezultatów zadań kontrolnych i przeglądów 
zrealizowanych przez Trybunał w odniesieniu do bieżących inicjatyw Komisji w zakresie lepszego stanowienia 
prawa, tak aby udostępnić je na początku następnej kadencji władzy ustawodawczej (tj. w drugiej połowie 2019 
r.). 

Wysoki 
priorytet 

Reforma regulaminu pracowniczego UE Celem zadania jest ocena, czy zmiana regulaminu pracowniczego z 2014 r. doprowadziła do wzrostu wydajności w 
Komisji. 

Udział społeczeństwa w stanowieniu 
prawa unijnego 

Celem działania jest ocena, czy konsultacje publiczne prowadzone przez Komisję są skuteczne. Trybunał 
skoncentruje się na koncepcji i wdrożeniu ustanowionych przez Komisję zasad prowadzenia konsultacji 
publicznych. 

Sprawozdawczość w zakresie 
zrównoważonego rozwoju 

Celem proponowanego zadania kontrolnego jest ocena, czy Komisja oraz inne instytucje i agencje UE prowadzą 
sprawozdawczość w zakresie zrównoważonego rozwoju i celów Agendy na rzecz zrównoważonego rozwoju 2030 
w sposób systematyczny i na podstawie przyjętej strategii. 
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O nas 

 
 
Kolegium Trybunału na posiedzeniu 12 lipca 2018 r. 

Misją Trybunału jako zewnętrznego kontrolera UE jest przyczynianie 
się do usprawniania zarządzania finansami UE, promowanie 
rozliczalności i przejrzystości, a także działanie w charakterze 
niezależnego strażnika interesów finansowych obywateli UE.  

Kontrolerzy ostrzegają przed zagrożeniami, poświadczają 
wiarygodność oraz wskazują na niedociągnięcia i sukcesy.  

 
 
Formułują również wskazówki dla prawodawców i decydentów 
unijnych na temat tego, jak poprawić zarządzanie polityką i 
programami unijnymi.  

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. 

Ponadto prace Trybunału mają pomóc obywatelom UE lepiej 
zrozumieć, w jaki sposób Unia i państwa członkowskie stawiają 
czoła obecnym i przyszłym wyzwaniom. 
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Publikacje Trybunału 

Trybunał sporządza:  

 sprawozdania roczne dotyczące budżetu UE i Europejskich 
Funduszy Rozwoju, obejmujące poświadczenie wiarygodności; 

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

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

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

 publikacje przekrojowe obejmujące przeglądy horyzontalne, 
dokumenty analityczne i przeglądy punktowe w trybie pilnym;  

 roczne sprawozdania z działalności przedstawiające informacje 
na temat działań podjętych przez Trybunał w danym roku. 



JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie: http://europa.eu/contact.

Telefonicznie lub drogą mailową
Europe Direct to serwis informacyjny, który udziela odpowiedzi na pytania na temat Unii Europejskiej. Można się z nim skontaktować:
— dzwoniąc pod bezpłatny numer telefonu: 00 800 6 7 8 9 10 11 (niektórzy operatorzy mogą naliczać opłaty za te połączenia),
— dzwoniąc pod standardowy numer telefonu: +32 22999696,
— drogą mailową: http://europa.eu/contact. 

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: http://europa.eu. 

Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić w serwisie EU Bookshop: http://bookshop.europa.eu. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji można 
otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. http://europa.eu/contact).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1951 r., są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu EUR-Lex:  
http://eur-lex.europa.eu.

Portal Otwartych Danych UE
Unijny portal otwartych danych (http://data.europa.eu/euodp) umożliwia dostęp do zbiorów danych pochodzących z instytucji i innych organów UE. Dane można pobierać i 
wykorzystywać bezpłatnie, zarówno do celów komercyjnych, jak i niekomercyjnych.
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