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Obszar priorytetowy  Poziom priorytetu Nazwa zadania 
Tytuł sprawozdania 

Cele zadania 
lub wnioski (z opublikowanych sprawozdań specjalnych) 

Pandemia COVID-19 Najwyższy priorytet 

Wkład UE w działania 
podejmowane w zakresie 
zdrowia publicznego w obliczu 
pandemii COVID-19 

Przeanalizowanie działań podjętych przez Komisję i agencje UE oraz 
wykorzystanych przez nie zasobów w celu ochrony zdrowia publicznego 
w obliczu pandemii COVID-19. 

Działania UE w zakresie polityki 
gospodarczej podejmowane 
w obliczu pandemii COVID-19 

Przeanalizowanie działań i wyzwań w kontekście koordynacji gospodarczej 
UE z myślą o zapewnieniu kompleksowego przeglądu działań w zakresie 
polityki gospodarczej podjętych przez UE i państwa członkowskie w celu 
zwalczania pandemii COVID-19. 

Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz 
przeciwdziałanie zmianie 
klimatu 

Najwyższy priorytet 

Zrównoważone stosowanie 
środków ochrony roślin 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
5/2020) 

W UE odnotowano ograniczone postępy w zakresie pomiaru i zmniejszania 
ryzyka, jakie wiąże się ze stosowaniem pestycydów. W niektórych 
państwach członkowskich wystąpiły opóźnienia w pełnej transpozycji 
dyrektywy w sprawie zrównoważonego stosowania pestycydów, a zachęty 
dla rolników do korzystania z metod alternatywnych są niewystarczające. 
Co więcej, Komisja Europejska nie jest w stanie precyzyjnie monitorować 
skutków lub zagrożeń, jakie wiążą się ze stosowaniem pestycydów. 

Efektywność energetyczna 
budynków 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
11/2020) 

Opłacalność nie jest czynnikiem decydującym o przyznawaniu funduszy 
publicznych na działania dotyczące efektywności energetycznej budynków 
mieszkalnych. Choć Komisja zapewniła lepsze wytyczne w tym zakresie, 
projekty finansowane ze środków UE wciąż nie są ukierunkowane na 
osiągnięcie możliwie jak największych oszczędności energii w przeliczeniu 
na jedno zainwestowane euro. Ponadto trudno określić, w jakim stopniu 
ogólne finansowanie z budżetu UE przyczynia się do osiągania unijnych 
wartości docelowych dotyczących efektywności energetycznej. 

Odpady plastikowe 
Wskazanie braków, przeszkód, ale również mocnych stron i szans 
wynikających z podejścia UE do problemu odpadów plastikowych, 
zwłaszcza plastikowych odpadów opakowaniowych. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/pesticides-5-2020/pl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/energy-efficiency-11-2020/en/
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Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz 
przeciwdziałanie zmianie 
klimatu 

Wysoki priorytet 

Ekoprojekt i etykiety 
energetyczne 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
1/2020) 

Działania UE dotyczące ekoprojektu i etykietowania energetycznego 
przyczyniły się do wzrostu efektywności energetycznej. W procesie 
regulacyjnym wystąpiły jednak znaczne opóźnienia, a poza tym istnieje 
ryzyko, że przeszacowano oddziaływanie polityki. Ponadto 
nieprzestrzeganie przepisów przez producentów i sprzedawców 
detalicznych wciąż stanowi spory problem. 

Bezpieczeństwo jądrowe  
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
3/2020) 

Za bezpieczeństwo jądrowe odpowiadają zasadniczo państwa 
członkowskie UE wykorzystujące energię jądrową, ale także i na Komisji 
Europejskiej spoczywają pewne obowiązki w tej dziedzinie – przede 
wszystkim w zakresie prawodawstwa i nadzoru. Komisja należycie 
wywiązywała się z powierzonych jej zadań, mogłaby jednak zaktualizować 
ramy prawne i swoje wewnętrzne wytyczne. 

Nowe technologie na potrzeby 
monitorowania w rolnictwie 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
4/2020) 

Choć Komisja Europejska promowała wykorzystanie nowych technologii 
obrazowania w monitorowaniu rolnictwa, nadal istnieje wiele przeszkód 
utrudniających ich stosowanie na większą skalę. Technologie takie jak 
unijne satelity Sentinel w ramach programu Copernicus mogą potencjalnie 
oznaczać przełom w zarządzaniu wspólną polityką rolną (WPR) i jej 
monitorowaniu. W minionych latach UE zachęcała wprawdzie do 
korzystania z nich w celu ustalania wysokości bezpośredniej pomocy 
obszarowej dla rolników, odnotowano jednak wolniejsze postępy, jeśli 
chodzi o wykorzystanie tych technologii do celów monitorowania 
wymogów środowiskowych i klimatycznych. 

Różnorodność biologiczna na 
użytkach rolnych 

Ocena, czy zwiększył się wkład rolnictwa w utrzymanie i poprawę 
różnorodności biologicznej w perspektywie do 2020 r. 

Wydatki na działania w dziedzinie 
klimatu 

Przeanalizowanie stosowanej przez Komisję metodyki monitorowania 
wydatków z budżetu UE w dziedzinie klimatu w celu uwzględnienia 
zobowiązań klimatycznych i przeznaczenia na nie 25% środków 
budżetowych. Zakres przeglądu obejmuje też pogłębione monitorowanie 
działań naprawczych podjętych w następstwie zaleceń sformułowanych 
w sprawozdaniu specjalnym nr 31/2016. 

ETS po 2020 r. Ocena procesu przydzielania bezpłatnych uprawnień w ramach systemu 
handlu uprawnieniami do emisji (ETS). 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eu-energy-labels-1-2020/pl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/nuclear-safety-3-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/new-tech-in-agri-monitoring-4-2020/en/
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Zrównoważone 
wykorzystywanie zasobów 
naturalnych oraz 
przeciwdziałanie zmianie 
klimatu 

Wysoki priorytet 

Owady zapylające Kontrola, czy Komisja poczyniła skuteczne kroki, by przeciwdziałać 
spadkowi liczebności owadów zapylających. 

Środowisko morskie 
Ocena, czy działania podejmowane przez UE umożliwiają skuteczną 
ochronę środowiska morskiego przed zanieczyszczeniami i przełowieniem, 
w tym przez odpowiednie ustanowienie chronionych obszarów morskich. 

Produkcja mleka i przetworów 
mlecznych 

Przeanalizowanie, czy środki nadzwyczajne przyjęte w celu 
przeciwdziałania zakłóceniom na rynku mleczarskim w latach 2014–2017 
zostały odpowiednio zaprojektowane oraz czy odniosły zamierzony efekt. 

Inwestycje na rzecz spójności, 
wzrostu i włączenia 
społecznego 

Najwyższy priorytet 

Unijne inwestycje w obiekty 
kultury 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
8/2020) 

Istnieje szereg inicjatyw europejskich, które mają na celu promowanie 
obiektów kultury. Koordynację tych inicjatyw z mechanizmami 
finansowania zapewniono jednak w zbyt ograniczonym zakresie, a unijne 
inwestycje nie są dostatecznie ukierunkowane na ochronę obiektów 
kultury i zapewnienie im stabilności finansowej. Ponadto inwestycje 
w dziedzinie kultury nie są traktowane jako priorytet, ale głównie jako 
środek do osiągnięcia celów ekonomicznych. 

Drogowa sieć bazowa UE 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
9/2020) 

Bazowa transeuropejska sieć transportowa (sieć TEN-T) dróg szybkiego 
ruchu rozrasta się. Korzystają na tym pasażerowie, między innymi dzięki 
skróceniu czasu podróży i wydłużeniu odcinków, które można pokonać, 
jadąc autostradą. Do tych pozytywnych rezultatów przyczyniło się 
finansowanie ze środków unijnych oraz działania Komisji Europejskiej. 
Jednocześnie większość państw członkowskich z Europy Środkowej 
i Wschodniej wciąż pozostaje w tyle, a od 2014 r. dzięki wsparciu unijnemu 
ukończono budowę jedynie około 400 km nowych dróg w ramach sieci 
TEN-T. Ponadto bezproblemowe podróżowanie po drogach należących do 
sieci jest utrudnione ze względu na nieukończone odcinki transgraniczne 
i niedostateczną koordynację, jeśli chodzi o miejsca parkingowe 
i infrastrukturę paliw ekologicznych, a niedostateczne wysiłki ze strony 
państw członkowskich na rzecz utrzymania sieci oznaczają, że jej stan 
może się pogorszyć w perspektywie długoterminowej. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/cultural-investments-08-2020/en/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/core-road-network-9-2020/en/
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Inwestycje na rzecz spójności, 
wzrostu i włączenia 
społecznego 

Najwyższy priorytet Cyfryzacja przemysłu 
europejskiego  

Analiza, czy UE skutecznie wspierała krajowe strategie na rzecz cyfryzacji 
przemysłu oraz ośrodki innowacji cyfrowych w celu pobudzania innowacji 
w tej dziedzinie. 

Wysoki priorytet 

Nadmierne natężenie ruchu 
w miastach 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
6/2020) 

Sześć lat po tym, gdy Komisja zaapelowała do państw członkowskich 
o przeprowadzenie zasadniczej zmiany w zakresie mobilności w miastach, 
brak jest jasnych oznak, by miasta w UE w zdecydowany sposób 
przekształcały swoje podejście do tej kwestii, a ruch miejski opierał się na 
bardziej zrównoważonych i przyjaznych środowisku rodzajach transportu. 
W szczególności nie ograniczono w istotny sposób wykorzystania 
samochodów osobowych, a w wielu miastach stężenie zanieczyszczeń 
w powietrzu nadal przekracza poziomy bezpieczne dla zdrowia. 

Wdrażanie polityki spójności 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
7/2020) 

Europejskie fundusze strukturalne i inwestycyjne (fundusze ESI) to 
najważniejsze narzędzie realizacji polityki inwestycyjnej UE. Ich wdrażanie 
pociąga jednak za sobą koszty administracyjne. Koszty te są stosunkowo 
niskie w porównaniu z kosztami innych podobnych programów 
finansowanych przez UE i organizacje międzynarodowe. Gromadzone 
dane na temat kosztów nie wystarczały jednak do tego, by oszacować 
wpływ uproszczenia przepisów regulujących wdrażanie funduszy polityki 
spójności UE. 

Projekty przewodnie UE z zakresu 
infrastruktury transportowej 

Przeanalizowanie metod zarządzania przez Komisję dużymi inwestycjami 
w infrastrukturę transportową, ze szczególnym uwzględnieniem 
planowania długoterminowego i racjonalności pod względem kosztów. 

Ubóstwo dzieci Ocena skuteczności działań podejmowanych przez Komisję i państwa 
członkowskie w celu zwalczania ubóstwa dzieci.  

Zamknięcie instrumentów 
finansowych na lata 2007–2013 

Przeanalizowanie, czy państwa członkowskie i Komisja prawidłowo oceniły 
kwalifikowalność wydatków zadeklarowanych w ramach instrumentów 
finansowych EFRR i EFS w momencie zamknięcia okresu programowania 
2007–2013. 

Wyzwania związane z migracją, 
bezpieczeństwem i globalnym 
zrównoważonym rozwojem 

Wysoki priorytet Kenia 
Ocena, czy wsparcie UE dla Kenii jest właściwie skoordynowane i czy jest 
świadczone w sposób kompleksowy w sytuacji, gdy środki przekazywane 
są również przez kilku innych dużych darczyńców. 

  

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/urban-mobility-6-2020/pl/
https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/esi-funds-7-2020/en/
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Funkcjonujący jednolity rynek 
i trwała unia walutowa 

Najwyższy priorytet 
Pomoc państwa dla banków w UE Ocena wydajności i skuteczności egzekwowania przez DG ds. Konkurencji 

unijnych zasad pomocy państwa i zasad pomocy z funduszy. 

Wymiana informacji 
podatkowych 

Ocena skuteczności ustanowionego przez Komisję systemu automatycznej 
wymiany informacji podatkowych. 

Wysoki priorytet 

Instrument na rzecz MŚP 
(zob. sprawozdanie specjalne 
nr 2/2020) 

Instrument na rzecz MŚP zapewnia skuteczne wsparcie w realizacji 
innowacyjnych projektów. W jego ramach dofinansowano ponad 5 000 
projektów, a marka UE pomogła MŚP w przyciągnięciu dodatkowego 
kapitału inwestycyjnego. Niemniej jednak kontrolerzy wskazali także na 
obszary wymagające udoskonalenia, mając na względzie, że na 2021 r. 
planowane jest ustanowienie Europejskiej Rady ds. Innowacji. 

Instrumenty ochrony handlu Ocena stosowania instrumentów ochrony handlu przez Komisję 
Europejską. 

Przegląd na temat zapobiegania 
kryzysom finansowym 

Przedstawienie przekrojowego obrazu działań unijnych na rzecz 
zwiększenia odporności na przyszłe kryzysy finansowe. 

Unijna polityka konkurencji Ocena egzekwowania unijnych reguł konkurencji w odniesieniu do 
łączenia przedsiębiorstw, karteli i postępowań antymonopolowych. 

Wyniki osiągane przez agencje Weryfikacja skuteczności systemów zarządzania wynikami w agencjach 
UE. 

Europejski semestr 2 

Ocena, w jaki sposób Komisja analizuje jakość i trwały charakter reform 
prowadzących do osiągnięcia zrównoważonych celów budżetowych, 
gospodarczych i sprzyjających rozwojowi, a także ocena wydawania 
zaleceń dla poszczególnych krajów przez Komisję, a następnie 
zatwierdzania ich przez Radę. 

Jednolity mechanizm 
restrukturyzacji 
i uporządkowanej likwidacji 

Ocena, czy Jednolita Rada ds. Restrukturyzacji i Uporządkowanej Likwidacji 
dopilnowała, by zgodnie z odpowiednimi przewodnikami, procedurami 
i wytycznymi opracowano kompleksowe plany restrukturyzacji 
i poprawnie ustalono minimalny wymóg funduszy własnych i zobowiązań 
kwalifikowalnych. 

Unia rynków kapitałowych 

Ocena osiągnięcia przez Komisję celu ułatwienia MŚP dostępu do 
finansowania prywatnego poprzez przegląd założeń koncepcyjnych 
i realizacji konkretnych działań podjętych w ramach strategii na rzecz unii 
rynków kapitałowych. 
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Finansowanie systemu UE 
i administrowanie nim 
w sposób odpowiedzialny 
i skuteczny 

Najwyższy priorytet 

Kształtowanie prawa w Unii 
Europejskiej po niemal 20 latach 
realizowania strategii lepszego 
stanowienia prawa 

Przedstawienie przeglądu obowiązujących ram lepszego stanowienia 
prawa ustanowionych przez Komisję oraz omówienie najważniejszych 
wniosków dotyczących głównych narzędzi i procedur (ocena skutków, 
konsultacje z zainteresowanymi stronami, monitorowanie stosowania 
prawa unijnego, przegląd i ewaluacja ex post). 

Strategiczny program współpracy 
UE–Azja 

Analiza działań podjętych przez UE w odpowiedzi na chińską inicjatywę 
„Jeden pas i jeden szlak”, w szczególności strategii UE dotyczącej łączenia 
Europy i Azji. Planuje się, że po publikacji przeglądu na ten temat 
przeprowadzona zostanie kontrola dotycząca wdrożenia tej strategii. 

Wysoki priorytet 

Europejskie Centrum Doradztwa 
Inwestycyjnego 
(zob. sprawozdanie specjalne nr 
12/2020) 

Europejskie Centrum Doradztwa Inwestycyjnego zostało ustanowione 
w 2015 r. jako część planu inwestycyjnego dla Europy z myślą 
o zapewnianiu wsparcia technicznego dla promotorów projektów 
unijnych. Beneficjenci są zadowoleni z usług doradczych świadczonych 
przez Centrum. Niemniej jak dotąd Centrum nie wykorzystuje w pełni 
swojego potencjału w zakresie pobudzania inwestycji w UE, co wynika 
przede wszystkim z braku wystarczająco jasnej strategii pozwalającej na 
ukierunkowanie wsparcia na te obszary, w których mogłoby ono przynieść 
największą wartość dodaną. 

Europejski Urząd Doboru Kadr 

Ocena, czy Europejski Urząd Doboru Kadr odpowiada na potrzeby 
kadrowe instytucji unijnych w sposób racjonalny pod względem kosztów. 
Kontrola obejmie wszystkie etapy procesu doboru, począwszy od 
planowania konkursów i procedur naboru aż po zarządzanie listami 
rezerwowymi. 

Zarządzanie ryzykiem w obszarze 
ceł w celu ochrony interesów 
finansowych UE 

Ocena, czy Komisja ustanowiła odpowiednie ramy obejmujące wspólne 
kryteria i normy ryzyka finansowego oraz czy państwa członkowskie są 
dobrze przygotowane do wdrożenia tych ram, tak aby zharmonizować 
proces selekcji do kontroli celnych. 

https://op.europa.eu/webpub/eca/special-reports/eiah-12-2020/en/
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O TRYBUNALE 

 
 

Europejski Trybunał Obrachunkowy jest zewnętrznym kontrolerem 
UE. Został utworzony w 1977 r. i należy do grona siedmiu instytucji 
unijnych. Trybunał ma siedzibę w Luksemburgu i zatrudnia około 
900 osób – kontrolerów oraz pracowników służb pomocniczych 
i administracyjnych – ze wszystkich krajów UE. W skład kolegium 
Trybunału wchodzi po jednym członku z każdego państwa 
członkowskiego UE. 

 
 

Misją Trybunału 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 bieżącym i przyszłym wyzwaniom. 
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PUBLIKACJE TRYBUNAŁU 
Trybunał sporządza:  

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

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

— roczne sprawozdanie na temat osiąganych wyników; 

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

— przeglądy, które zawierają opis i analizę obszarów polityki unijnej lub kwestii związanych z zarządzaniem; 

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



JAK SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z UE

Osobiście
W całej Unii Europejskiej istnieje kilkaset centrów informacyjnych Europe Direct. Adres najbliższego centrum można znaleźć na stronie:  
https://europa.eu/european-union/contact_pl.

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: https://europa.eu/european-union/contact_pl.

WYSZUKIWANIE INFORMACJI O UE

Online
Informacje o Unii Europejskiej są dostępne we wszystkich językach urzędowych UE w portalu Europa: https://europa.eu/european-union/index_pl.
 
Publikacje UE
Bezpłatne i odpłatne publikacje UE można pobrać lub zamówić na stronie: https://publications.europa.eu/pl/publications. Większą liczbę egzemplarzy bezpłatnych publikacji 
można otrzymać, kontaktując się z serwisem Europe Direct lub z lokalnym centrum informacyjnym (zob. https://europa.eu/european-union/contact_pl).

Prawo UE i powiązane dokumenty
Informacje prawne dotyczące UE, w tym wszystkie unijne akty prawne od 1952 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/pl) 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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